Referat til Ungdomsrådsmøde
d.25.08.2021
Dagsorden for Ungdomsrådets opstartsmøde d.25.08.2021:
•

Status på medlemmer?
-

•

•

Til mødet deltog der 6 Ungdomsrådsmedlemmer + Ungekoordinator
Der er kommet et nyt medlem – Lærke. Hun har været i Ungdomsrådet før for 2 år siden.

Status på Økonomi og bevillinger
-

Hvor mange penge har I tilbage fra Puljen, og til jer selv. (Puljen – 66.387 ud af 140.000)
(til ungdomsrådet: 3.091 ud af 10.000)

-

Hvad er der blevet bevilliget under sommerferien? – 10.000 ekstra til Soleng festival.
Ungefolkeklimamøde AGS 10.000. SILBA merchandise og Soundbox 7.500. 900 kr til
Student Spoken Feminism. Ungdomsrådet fik så 1437 kr tilbage fra SSF, fra en bevilling
SSF fik sidste år.

-

Takkebrev fra Rasmus, der havde fået bevilliget 40.000 til Soleng Festival, blev læst op.

Ny ansøgning fra EUC!
-

De deltagende medlemmer stemte for, at EUC skulle have pengene. Men de besluttede sig
for, at henvendelsen skulle slås op i Facebookgruppen, så flere medlemmer kunne tage
stilling til den.
Vi er kun 6 til mødet – vi snakker om, hvorvidt vi skal lave vedtægterne om, så vi mindst
skal være over 50% for at kunne retfærdiggøre en pulje-afgørelse.

•

Hvad kan ungekoordinatoren i fremtiden gøre anerledes med Facebook henvendelser, så
Ungdomsrådet får lyst til at svare?
-

Afstemning med valgmuligheder på Facebook (meningsmåling). Der skal stadig være
plads til, at man kan diskutere i kommentarfeltet.
Meningsmåling på Facebook – ud over valgmulighederne ”ja”, ”nej”, ”ved ikke”, så skal
der være en knap mere, hvor der står ”tænker/afventer”.

•

Hvordan får vi unge til at stemme til lokalpolitik?
-

Skal vi lave en video eller anden form for kampagne/events? Simon: Lav en kampagne
på instagram om, at unge skal stemme – brug penge på at målrette kampagnen, så den
når ud til flere.

-

Søg penge fra TuborgFondet om at lave en video, der får unge til at stemme – satire
video (insp fra corona videoer). Der foreslås Zoom film i Sønderborg og SH film.
Katrine og Ida bliver enige om dato til at søge Tuborg Fondet sammen. Ungekoordinator
indhenter tilbud fra filmmagere.

•

•

-

Vi kan afholde en paneldebat for politikerne d.4 og 10 november – der er valg d.16
november.

-

Skal vi holde en workshop og finde på emner/spørgsmål til de kommunale politikkere?

-

Er det aktuelt med både en dansk og engelsk paneldebat på Mejeriet? Der er allerede
paneldebatter ude på skolerne, så hvis vi afholder dem, skal vi målrette eventet til de
rette skoler. Simon kan bruges til at poste på Handelsskolens Facebook.
Ungekoordinatoren kan bruge Ungdomsrådet til at komme igennem på de forskellige
uddannelser.

-

Der skal særligt være opmærksomhed på de engelske, men det er måske for meget med
både dansk og engelsk paneldebat.

-

Inviter særligt de unge der stiller op til valg til paneldebatten.

-

Vi snakker om at lave valgbusser på valgdagen med Ungdomsrådet – og valgfest
derefter. Måske Drikkevare-billet til Mejeriet som belønning for at stemme og som
opfordring til at komme ned på Mejeriet for at fejre, at vi har stemt.

Kunstfernisering på Mejeriet
-

For 2 år siden blev der valgt kunst til Mejeriet – denne beslutning var Ungdomsrådet
med inde over. Nu er der blevet lukket op for samfundet igen, og de skal være med til at
beslutte, hvordan kunstferniseringen skal forløbe.

-

Sebastian kan huske, at Gilbert (den udvalgte kunstner) var ny, hans kunst var innovativ,
og han havde sin egen måde at lave kunst på.

-

Hvordan får vi unge til at deltage i en fernisering?

-

Mad? Ungdomsrådet havde foreslået gourmet hotdogs dengang kunsten blev valgt. Der
er ingen særlige ønsker til mad denne gang.

-

Der skal gerne være en lille tale fra formanden til ferniseringen. ”om at ungdomsrådet er
glade for, at de er med til at træffe beslutninger om Mejeriet” og evt. ud fra
ungdomsrådets perspektiv ift. hvad værket symboliserer. Mike (formanden) var
eftersigende med i kunst-beslutningen. Vi/ungdomsrådet hjælper Mike med at lave en
tale til ferniseringen, talen kan sige noget om kultur/fællesskab/ungdom.

-

Ungdomsrådet foreslår, at der til ferniseringen kommer livemusik, så vi kan dyrke/fejre
nogle forskellige kunstformer. Man kunne invitere kunstskolen til at stå og lave kunst.
Evt. Få musikskolen til at spille. Man kunne også invitere Forfatterakademiet.

Vil Ungdomsrådet med til klimamødet på AGS d.3 september?
-

•

Ungekoordinator laver opslag ang. invitationen på Facebook. Hvis flere kan blive enige
om, at de vil deltage, så vil der være en velkomstkomité på AGS til at tage imod dem.

Hjælp til Nana og Asger (biblioteks-konference i september) omkring, hvad Sønderborgs
ungdom ønsker sig af kulturliv.

-

•

Forskellige kulturtilbud, klassisk musik, kunst udstillinger med unge mennesker så man
kan spejle sig i kunsten, bruge gågaden til flere kulturarrangementer, musik ved rådhuset
eller på restauranterne, improv teater på Mejeriet, brætspilaftner på Mejeriet, Stand up –
comedy club på Mejeriet/open mic, Pokeraften med James Bond/godfather tema.

Frivillig fredag d.24 september – nogen der kan deltage - både med stand/aktivitet og evt. med
hjælpende hænder?
-

•

•

Idé til aktivitet: Poker/spil tema. Black Jack med mulighed for at vinde præmier, der skal
købes for ungdomsrådets penge, men man kan måske også spørge nogle butikker, om de
har lyst til at sponsorere nogle gaver. I Black Jack spillet skal man have nogle
chips/jetoner at spille med – disse fås, når man har været rundt ved de andre foreninger.
Mange chips kan byttes til præmierne. Ungekoordinatoren kan eks. printe
ungdomsrådets logo ud på nogle stykker papirer og bruge dem som jetoner/chips.
Trøstepræmie kan være ungdomsrådets klistermærke.
Råd/kommentarer til Frivillig fredag:
- Det er måske for tidligt, hvis det starter kl.13.00
- IB skal inviteres, da de skal have et vist antal frivillig-timer og derfor kunne være
interesserede i at gæste begivenheden.
- Kommer der plakater? Kommer der mad?
Ny skøjtebane i Sønderborg

Anne – teknik og miljø, staben, er projektleder på ny skøjtebane på havnen.
De vil gerne have Ungeinddragelse, for at få at vide, hvad en skøjtebane skal kunne, og den skal
gerne være multifunktionel. Dette gøres, efter Annes forslag, med en workshop der foregår 3 timer
om eftermiddagen/aftenen, hvor der vil blive serveret sandwiches.
Ungdomsrådets Idéer til skøjtebanen:
-

lyskæder i pæle/stativer over banen. Musik.
Bord/bænke sæt hvor man kan tage sig eget mad med om sommeren. Bænkesæt ude i
siden af banen om vinteren, når man kan skøjte.
Bar eller sted hvor man kan købe lune drikkevarer. Der diskuteres fordele og ulemper
med bar tæt ved en skøjtebane, da ingen har interesse i, at nogen kommer til skade.
Multibane med fodbold, basket og floorball, - mål – floorballmålene ville kunne bruges
til ishockey om vinteren.

Ungdomsrådet vil gerne vide, hvad mulighederne er, og de foretrækker, at der skal være et
oplæg klar fra ’Teknik og Miljø’ afdelingen.
Ang. Workshoppen: De vil hellere deltage, hvis der sendes nogen ud til et allerede
eksisterende Ungdomsrådsmøde, og laver workshoppen i forlængelse deraf. Desuden tænker
de, at workshoppen højst skal vare 1.5 time, og at ’Teknik og Miljø’ meget gerne må
bidrage med sandwiches.

