Sønderborg Ungdomsråd
D. 28 januar 2020, Mejeriet, Løngang 2
Kl. 16 – 18
Tilstede:
Ragnhild Rysgaard, Mette Uldahl Juhl, Phillip Nørhart, Sebastian Jonas, Mike Klausen, Lærke Hjorth, Martin Emil
Henriksen, Niklas Damsgaard Rahr, Rasmus Madsen, Martin Paustian Pitter, Katrine Johnsen,
Afbud: Aslaug Thomas, Rahmat Jawadi,

1. Sønderborghus og Mejeriet
Sønderborghus, fortæller lidt om hvordan, der bookes artister til koncerter på Mejeriet og
Sønderborghus.
Ungdomsrådet kan hjælpe med nysgerrighed – hvordan kan unges nysgerrighed pirres?
Send også gerne forslag og bud på artister til Sønderborghus.
Sønderborghus har lavet en Spotify playliste, hvor man kan høre de artister, der spiller på
Mejeriet i foråret. Lyt til den og del!

2. Plan for Ungekultur
Kommissorium + organisering
Fedt, at rådet kan være med i processen og dermed kan skabe sig et grundlag og noget,
som rådet har været med til, via denne plan og måske styrke attraktiviteten for at være med
i Ungdomsrådet.
Ungdomsrådet synes, at processen er rigtig god og giver god mening.
Sønderborg Ungdomsråd godkender kommissoriet for Plan for Ungekultur og processen for
udviklingen af Plan for Ungekultur.
3 repræsentanter til arbejdsgruppen:
Martin P, Martin H og Katrine vælges til arbejdsgruppen

3. Netværket af Ungdomsråd
Alle har kigget på NAU + hjemmeside og forholdt sig til Medlemsskabet.
Der stemmes for fortsat at være medlem i NAU

4. Nyt fra Ungeklimarådet
På torsdag d. 30/1 påbegyndes en spørgeskema undersøgelse, der skal se på, hvordan
står det til med unge og klima i Sønderborg Kommune.
Der afholdes også et arrangement på torsdag på Sønderborghus – husk at melde dig til!

5. Kulturforum d. 7. marts kl.10-13, på Mejeriet
a. Video optagelser
Ragnhild, Rasmus, Phillip, Mette melder sig til video.
b. Niklas og Martin P forventer at deltage

6. Ungdomsrådspulje
Puljen er nu på: 90.000 kr.

Ungeklimaråd;
Det er fint, så længe det kommer logo på ungeklimarådets t-shirts.

7. Idræts- og Fritidspolitikken
Phillip
1. møde: Phillip er med i følgegruppen, som følger de aktiviteter, der kommer i
forlængelse af Idræts- Fritidspolitikkens implementering.

8. Andet

