Ungdomsrådsmøde d.18.10.2021
Referat


9 mødte op til dagens møde (inklusiv ungekoordinator). 3 kunne ikke deltage.



Status på pulje
-

Hvordan opfordrer vi til at søge puljen (der er cirka 56.000kr tilbage)? Ungdomsrådet vil
personligt opfordre venner, skoler og foreninger til at søge puljen. Ungekoordinator laver flere
opslag på Ungdomsrådets Facebookside.

-

Silba ansøgning. Silba søger om 2300kr til forplejning til vælgermøde på engelsk på Mejeriet. 6
Stemmer for, 2 er neutrale. Ungdomsrådet synes det er et så fedt projekt, at de gerne vil give flere
penge til arrangementet, og derfor vil Ungdomsrådet opfordre Silba til at søge flere puljemidler –
evt. til livemusik af band fra musikskolen.



Kunstdag på Mejeriet d.25.
-

Der var ingen meldinger på at holde tale til Kunstdag på Mejeriet. Derfor bliver det i stedet et
medlem fra Husrådet, der kommer til at holde talen. Det er dog stadig god stil at møde op, da
Ungdomsrådet har været med til at vælge kunstneren, hvis værker hænger på Mejeriet.



Ungdomsrådets egne penge – status
-

Ungdomsrådet har stadig en smule penge tilbage til sig selv. Pengene skal bruges på en hygge
dag i december d.2/12 kl.16-20. Dagen starter ud med Lasertag og slutter af med julehygge på
Mejeriet. Ungekoordinator laver dagsorden, som kan gennemgås på Mejeriet.



Der er en del inaktive medlemmer i Facebookgruppen. Der snakkes om, hvilke personer, der måske
ikke længere vil være en del af Ungdomsrådet. Ungekoordinatoren laver først et opslag på
Facebookgruppen, hvis ikke der svares, så skriver formanden, Mike, til de resterende.



Hvordan får vi nye medlemmer? Simon vil forsøge at spørge næsteformanden fra BCsyd. Katrine
foreslår, at alle kan tage en ven med.
Kunstskolen, AGS, statsskolen mangler repræsentant. Ungekoordinator skriver ud til de
ungdomsuddannelser, der ikke er repræsenteret. ”Vi har et råd, og vi søger unger, vil du give
beskeden videre…..”



Unge og kommunalvalg
-

Ungekoordinator præsenterer Thore fra Ordskælv for Ungdomsrådet. Thore forklarer, hvem
Ordskælv er, og hvordan Ungdomsrådet kan blive involveret i kommunalvalget.

-

Ungdomsrådets involvering til Kommunalvalg bliver i samarbejde med Ordskælv og DFUNK,
der er gået sammen om at lave et nytænkende og involverende valgarrangement på Mejeriet
d.4/11. Ungdomsrådet deltager både i workshop op til arrangementet (d.2/11 kl.17.00 på
Mejeriet), og de deltager selvfølgelig også i selve arrangementet.

https://www.facebook.com/events/302355875036776?acontext=%7B%22event_action_history%
22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D


Valg af Formand og Næstformand
-

Mike og Simon stiller op som formand. Der er 4 stemmer til hver af kandidaterne (2 af
stemmerne er givet af Ungdomsrådsmedlemmer, som ikke var tilstede til mødet). Det besluttes,
at generalforsamlingen derfor skal afholde i december. Ungdomsrådet er enige om, at for at
stemme, der skal man møde op.



Vedtægtsændring
-

Ungdomsrådets vedtægter skal laves om til ”forperson” i stedet for ”formand”. 7 personer
stemmer for – 1 stemmer mod.

