Sønderborg Ungdomsråd
D. 23 november 2020, kl. 17 – 18
Mejeriet, Løngang 2, 6400 Sønderborg
Tilstede:
Mike Klausen, Mie Sørensen, Martin Paustian Pitter, Martin Henriksen, Katrine Johnsen, Emilie Krogsgaard, Tonje Nielsen,
Sebastian Christensen, Aslaug Thomas, Sofie Patrizia Bojsen, Rahmat Jawadi, Mette Uldahl Juhl, Rasmus Madsen,
Afbud:
Ragnhild Rysgaard, Sadaf Jaghori, Sigrid Pilegaard Jepsen, Victoria, Elina, Sebastian Jonas, Line Hansen,

1. Mødepli
Husk, at telefoner er ikke fremme ved mødet
2. Besøg fra NAU
Tilbagemelding på besgø fra NAU:
Fint at få en bedre forståelse af, hvad NAU og hvordan det kan anvendes.
I har mulighed for at deltage i billige/gratis kurser: https://duf.dk/arrangementer/
Tilbagemeldingen fra NAU var, at det var super godt at møde jer og i virkede som et
engageret og skarpt råd.
3. Plan for Ungekultur
Tilbagemelding på workshop d. 14/11
Det var en god workshop
Mange forskellige unge, det var godt
Kom godt rundt om mange forskellige emner, også fokus på punkter til forbedring
Opfordring til at flere fra Ungdomsrådet bakker op og deltager ved lignende
arrangementer
Umiddelbart gode input
God proces at være en del af
Stadig lidt flere workshops, som skal afholdes
4. Kunstrådet
Ferniseringen er flyttet
5. Ungeklimarådet
Skulle have afholdt et arrangement i søndags, det kunne desværre ikke lade sig
gøre. Forventer at afholde d. 4 december.
6. Genforeningen 2020
Intet nyt
7. Ungdomsrådspulje
Status i puljen: 25.791 kr.
Ansøgninger:
Sønderborg Student Foundation: Hækle/syworkshop; 1980 kr.

Rådet bevilger 990 kr. til arrangementet
Sønderborg Skatehal: Anmodning af udsættelse af arrangement grundet covid19.
Tilskud fra rådet: 4700,Anmodning imødekommet
Sønderborg Statsskole Kunst- og Kulturudvalg: Udsmykning af elevkælder på
Statsskolen: 5.000 kr.
Rådet bevilger 5.000 kr.
8. Teambuilding / juleafslutning i december
Kan desværre ikke afholdes i år grundet forsamlingsloftet.
Ændres dette, vender vi mulighederne igen.
9. Kommunal valg
Meget affald ved PR og merchandise ting – har ikke en effekt
Følge valget live på Mejeriet
Debat er ret godt og virker
Mulighed for at stille spørgsmål til politikere
Mulighed for at opnå mere viden
Mulighed for at stille spørgsmål via mobil til debatter
Hvad er kommunal politik?
Bruge sociale medier – bruge unge til at lave det med
10. Andet
Muslinger og Mælkebøtter
Det var en god oplevelse
Fin promovering af Ungdomsrådet
Koncert med musiklinie på Mejeriet
Kunne ungdomsrådet være interesseret i at lave en koncert med musik linien på
Statsskolen?
Rasmus vil gerne høre mere.
Fint med samarbejde mellem rådet og skolerne
Samarbejde med andre skoler
Linked in profil
Giver det mening med en linked in profil?
Tilbagemelding fra ansøgere og modtagere fra puljen, som kan promoveres
Rasmus, Emilie og Martin P. kigger på det
11. Corona virus:
Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit
Host eller nys i dit ærme
Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
Hold afstand og bed andre tage hensyn

