Sønderborg Ungdomsråd
Generalforsamling
D. 10 oktober 2018, kl. 16 – 18
Perlegade 53
Tilstede:
Phillip Nørhart (EUC Syd), Sandra Jørgensen (10eren), Mette Uldahl Juhl (AGS), Emilie Krogsgaard (Det
fælles elevråd), David Sørensen (EUC Syd), Katrine Johnsen (Statsskolen), Mike Klausen (Det fælles
elevråd), Ragnhild Rysgaard (ASG), Simone Pehrson (Ad hoc), Anne Andersen (VUC), Zin-Alabedin Ehsan
(VUC)
Afbud:
Kasper Wilkens(Ad Hoc) (stiller op til rådet), Jehona Zeqiri (10eren) (stiller op til rådet), Niklas Damsgaard
Rahr (Statsskolen) (stiller op til rådet – og til formandsposten), Emil Marc Hastrup (SDU) (stiller op),
Sebastian Jonas (KU) (stiller op til rådet), Nikolai Hartmann (EASV) (?)

Formalia
Ordstyrer: Lykke Stine Farre
Referent: Lykke Stine Farre
Dagsorden: Godkendt

1. Årsberetning ved næstformanden
Mette gennemgår hvad rådet har arbejdet i årets løb, blandt andet deltagelse i
Madfællesskaber, NAU og Ungdommens Folkemøde i Valby, samt aktiviteter og
indhold i rådet
2. Regnskab – Ungdomsrådspulje ved Ungekoordinator
Puljen er på 90.000 kr og der er pr. dags dato 26.110,18 kr. i puljen

3. Valg af medlemmer til Ungdomsrådet og valg af evt. suppleanter
- Valg af formand
Niklas stiller op - Niklas er valgt
-

Valg af næstformand
Mette stiller op - Mette er valgt

-

Alle tilstedeværende stiller op + Kasper, Jehona, Niklas, Emil, Sebastian (in
absentia)
Alle vælges ind i rådet

-

Rådet består af:
Formand: Niklas Damsgaard Rahr
Næstformand: Mette Uldahl Juhl,
Sønderborg Ungdområd: Phillip Nørhart, Sandra Jørgensen, Emilie
Krogsgaard, David Sørensen, Katrine Johnsen, Mike Klausen, Ragnhild

Rysgaard, Simone Pehrson, Anne Andersen, Zin-Alabedin Ehsan, Kasper
Wilkens, Jehona Zeqiri, Emil Marc Hastrup, Sebastian Jonas
Nikolai Hartmann?

4. Mødedeltagelse
- Rådet er generelt virkelig gode til at møde op. MEN det er ikke Lykkes
beslutning om I kommer eller ej. Det er jeres beslutning, om i går før eller
lignende. Lykke skal blot orienteres.

5. Ungdomsrådspuljen
- Vedr. beslutninger, der træffes på Facebook – alle bedes læse retningslinjerne
for at træffe beslutning på facebook. HUSK at begrunde en beslutning.
-

Ansøgning; Vinsmagning ved Sønderborg Student Foundation
Der ansøges om 1000 kr., rådet vælger enstemmigt at bevilge 500 kr.
Begrundelse; ”Rådet bevilliger i udgangspunktet ikke midler til indkøb saf
alkohol.”

6. Sundhedspolitik workshop
- Hvordan vil i gerne have en tilbagemelding på processen? Og politikken?
Hvis der er mulighed for at politikerne kommer forbi og lige giver en
tilbagemelding, ville det være fedt. Hvis det ikke er muligt, så er det fint med et
brev.
Det kunne være interessant at høre, hvad fik politikerne ud af vores møde?
Kunne rådet overhovedet hjælpe med noget? Hvad kunne ungdomsrådet gøre
bedre?

7. Idræts- og Fritidspolitik
- Repræsentant udpeget af Ungdomsrådet
Phillip, Sandra, Simone melder sig – der laves en afstemning
Simone er valgt som ungdomsrådets repræsentant i styregruppen for Idræts- og
Fritidspolitikken

8. Første spadestik Mejeriet
- Indhold
o Mad
Små snacks, fra cool sted
o Musik
Bands fra skoler?
MGK – evt. ligesom Speak Up
o Rammer
Hyggeligt – ligesom Speak Up
- Hjælp på dagen

Hver især hjælper med at promovere på facebook og blandt deres venner

9. NAU
- NAU’s landsmøde 2018 d. 16.-18. November!
Lykke poster i gruppen og i sørger selv for at tilmelde jer – deltagelse er gratis!
- Unge Stemmer – Nye Veje til Demokratisk Deltagelse
Sønderborg Ungdomsråd som deltager?
Det lyder interessant. Hvornår og hvordan Lykke undersøger

10. Logo
- Forslag – Punktet springes over og udskydes til næste møde

11. Debat klub
- Kasper, Mette og Lykke er i gang med et samarbejde med Multikulturhuset

12. Cross Border Challenge
- Det blev aflyst, grundet for få tilmeldinger. Hvorfor?
Man så ikke markedsføringen
Det var svært at forstå, hvad det var og hvad man gik ind til ved at deltage. Det
var svært at finde ud af, hvem der kunne deltage.
Nogen synes det lød kedeligt, og at det var dårligt med en lørdag
For at få flere deltagere, kunne invitere idrætslinier, tage fat i foreninger og
idrætslærer – kan evt. pege ud.
Spørge folkeskoler, tage fat i efterskoler
Flensborg ligger for langt væk
Hvis man ændrer aldersgrænsen kunne løbeholdet på 10eren muligvis deltage

13. Kulturforum d. 22 november, 17 - 21
- Det er vigtigt at i deltager, da i på denne måde kan være med til at sætte præg
på kulturen i vores kommune
Lykke udsender invitation

14. Underværker
- Idéer og lyst?
Alle tænker lige over, om der er gode idéer og spørger i venne-gruppen

15. Social hygge
- Hvornår og hvad?
Det kunne være hyggeligt at lave noget socialt og eventuelt spise sammen
Lykke planlægger noget

