Sønderborg Ungdomsråd
D. 10 december 2019, Mejeriet, Løngang 2
Tilstede:
Ragnhild Rysgaard, Phillip Nørhart, Sebastian Jonas, Mike Klausen, Rahmat Jawadi, Lærke Hjorth, Mette Uldahl Juhl,
Katrine Johnsen, Martin Emil Henriksen, Rasmus Madsen, Martin Paustian Pitter, Niklas Damsgaard Rahr, Aslaug
Thomas,
Afbud:

1. Netværket af Ungdomsråds landmøde
Phillip deltog:
- Sorø Ungdomsprojekt fortalte om at starte projekter op
- Ledelsen har været lidt kaos, fordi der er kommet mange nye
- Der bliver lavet en fælles folkemarch på Folkemødet
- ASU; laver projekter
- Kontingentet stiger med 100 kr. per år
- Er det nødvendigt at være medlem af NAU?
- Alle kigger på NAUs hjemmeside og ser, hvad de kan tilbyde og vi vender det igen
næste gang
2. Møde med Sundhedsudvalget
Hvordan gik det?
Det var fint at mødes med dem igen, det var godt at høre, hvordan de har arbejdet
med politikken
Rådet havde en god oplevelse af at blive hørt.
Politikkerne lyttede faktisk og det var fedt
Ønsker rådet at påtage sig en opgave ifb. med Sundhedspolitikken?
- Kontakt til elevråd, røgfri skole osv.
Vi kan godt hænge plakater mm. og hjælpe med at formidle på de forskellige skoler.
3. Ungeklimarådet
Nyt fra Ungeklimarådet:
Tøjbyttemarked i samarbejde med Mejeriet på lørdag, kl. 14 - 17
4. Fælles møde
9. december fra 12.05-13.05 var der fælles møde på EUC;
Rasmus, Niklas, Phillip og Katrine deltog
Mødet var obligatorisk for HTX elever
Der var andre ungdomsforeninger, alle fortalte om hvem, de var
Eleverne lyttede til os og både Ungdomsrådet, puljen og Mejeriet blev nævnt
5. Høring af Sønderborg Kommunes Frivillighedspolitik
Det er så vigtigt, at der bliver sat fokus på ensomhed
Er der andet man kan gøre, end de gængse tiltag? Det kunne være interessant, at
se på om man kunne tænke ”løsningen” af ensomhed på andre måder

Lykke udarbejder et høringssvar på baggrund af drøftelsen, og poster det på
facebook til godkendelse.
6. Ungdomsrådspulje
Rest i puljen: 14.586 kr.
Tilbageførsel fra EYP på 2500 kr.
Ansøgning:
YoGiOh Sønderborg (Sønderjylland): 5.000 kr
Et godt initiativ og godt at støtte at unge, der starter noget op.
Ikke-mainstream kultur skal også støttes
Fedt, hvis man kunne tænke klimavenlig transport ind
Det er dog mange penge
Rådet vedtager at bevilge 5.000 kr. til transport, deltagergebyr mm. til YoGiOh
Sønderborg Ungeklimaråd: 7.169 kr.
T-shirts og roll-ups, der skal bruges til at markedsføre Ungeklimarådet og
synliggøre rådet.
Kan bruges til events og genbruges mange gange
Virker fornuftigt
Vil kunne hjælpe med at komme ud med rådets budskab
Ville ProjectZero kunne understøtte dette?
Rådet vedtager at bevilge 7.169 kr. til roll-ups, t-shirt osv.
7. Andet
Niklas var til møde med bestyrelsen på Sønderborghus
Der var en god drøftelse omkring koncerter på Mejeriet.
Sønderborg Ungdomsråd stiller sig til rådighed for at komme med input til
eventuelle kunstnere og koncerter på Mejeriet.
Lykke orienterer Sønderborghus.

