Sønderborg Ungdomsråd
D. 8 september 2020, kl. 16 – 18
Mejeriet, Løngang 2, 6400 Sønderborg
Tilstede:
Mike Klausen, Martin Paustian Pitter, Sebastian Christensen, Aslaug Thomas, Martin Henriksen, Rasmus Madsen, Sigrid Pilegaard
Jepsen, Mie Sørensen
Afbud:
Mette Uldahl Juhl, Ragnhild Rysgaard, Sebastian Jonas, Sofie Patrizia Bojsen, Katrine Johnsen, Rahmat Jawadi

1. Mødepli
Husk, at telefoner er ikke fremme ved mødet
Vi skal være bedre til at møde op til møderne.
2. Nye medlemmer
Velkommen! Og præsentationsrunde
Hvis i kender nogen, der kunne have lyst til at være med, så invitér dem med i rådet
3. 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
4. Valg af forperson og næstforperson
Forperson
Martin Pitter
Næstforperson
Mike Klausen
5. Plan for Ungekultur
Aslaug vil gerne være repræsentant for ungdomsrådet
6. Idræts- og Fritidspolitikken
Ny repræsentant i arbejdsgruppen: Martin Pitter
7. Kunstrådet
Intet nyt
8. Ungeklimarådet
Spørgeskema undersøgelsen er afsluttet, ønsket var 400 svar, der var 515 svar.
Skemaet handlede om unges klimavaner og gav rigtig mange gode svar.
9. Konference i Sønderborg
Rådets deltagelse er aflyst, grundet corona

10. Genforeningen 2020
Der er fortsat gang i planlægningen
11. Ungdomsrådspulje
Status i puljen: 35.300 kr.
Skal rådet selv lave aktiviteter?
Kan de resterende midler overføres til næste år?
Kunne der etableres noget i byrummet?
Tilbagemelding på Soleng Festival
Festivalen er afholdt, 18 bands (og djs)
Udfordring m. varme, udsugningen virkede ikke
På trods af det, var der hver dag 500 unikke views, 40 konstante views
Video m. ungdomsrådet efter hver artist
Mega god tilbagemelding fra artister
Meget glad for støtte og festivallen var en succes
Nu ses der frem mod 2021, hvor der forhåbentlig kan laves en fysisk festival,
800 billetter sættes til salg

12. Frivillig fredag 2020
25 september kl. 13 – 17
Martin H., Martin P., Sofie, vi koordinerer, når vi kommer tættere på
Skal rådet have lavet PR materiale, klistermærker, beach flag?
13. localcreators.dk
Mulighed for rådgivning om etablering af events og aktiviteter
14. Brev fra NAU
Besøg; Måske i oktober
Lykke sender navn på Martin og Lykke
15. Andet

