Sønderborg Ungdomsråd
d. 27 november, kl. 16
Deltager: Patrick, Niklas, Mette, Simone, Anders, Anton, Katrine, Sebastian, Kasper
Lykke Farre, Elias Have
Afbud: Morten Rothmann, Astrid Fick, Katja Mosleh

1. Status på medlemmer
a. Besøg på EUC Syd
To nye medlemmer har præsenteret sig selv: Kasper som arbejder ved ProjectZero,
Anton fra Det Fælles Elevråd og Patrick fra Det Blå Gymnasium.
2. Asfalten ved Dybbøl
a. Hvad kan man gøre?
Brosten ved Dybbølmølle ligger langt på strækningen. De er både til gene og så er de
skadelige for bilerne. Det bliver foreslået, at Ungdomsrådet går ind i sagen og prøver
at få forvaltningen i spil. Der bliver drøftet flere løsninger, som man vil prøve at få
videre til forvaltningen. Simone udarbejder et notat, som så godkendes og
videresendes til staben ved Teknik og Miljø.
3. Parkering på Ringriderpladsen
a. Hvad kan man gøre?
Forbuddet mod parkering på dele af Ringriderpladsen har skabt store gener for
eleverne på Statsskolen. Simone har personligt været i kontakt med forvaltningen og
de mener, at der er rigeligt med muligheder for unge i Sønderborg.

4. Mejeriet
Lykke gennemgår begge forslag. Der er et par opfølgende spørgsmål vedrørende
booking af mødelokaler, hvordan omgivelserne bliver (den tidligere busstation.),
målgruppen, problematikker omkring kriminalitet mv.

Der er en diskussion om man har overvejet, at oprette en brugergruppe til huset.
Der er også snak om alkoholbevilling og om man kan overveje, at gymnasierne kan
holde fredagscafeer sammen og andre lignende arrangementer.
Det bliver foreslået, at L.Ron. Harald laver noget graffiti dernede og at der generelt
bliver lidt farver og liv i huset.
a. Forslag 1
Plus at det er i to etager.
b. Forslag 2
Forslag 2 er æstetisk pænt og virker mere overskueligt og praktisk. Balkonen virker
som en god ide. Designet er mere interessant og nyt.
Derudover er det godt, at der er udendørsarealer. Det et plus både om sommeren,
men også til arrangementer, hvor mange tit går udenfor for at få lidt luft eller ryge
en cigaret.
c. Anbefaling
d. Beslutning
Sønderborg Ungdomsråd indstiller til udvalget at vælge Forslag 2.
5. Ungdomsrådspuljen
a. Udkast til ansøgningsskema
Der skal tilføjes en formålsbeskrivelse af aktiviteten.
b. PR
Forslag til PR:
Elevrådene skal oplyse det på skolerne
Fortælle det til morgensamlingerne på uddannelsesinstitutionerne
Information i medierne
6. Orientering: Børne og Ungepolitik

Lykke orienterer om Børne- og Ungepolitik. Der var ingen kommentarer.
7. Netværket af Ungdomsråd - Landsmøde
a. Mette var afsted
Mette giver referat af landsmødet. Hun nævner blandt andet, at de andre
Ungdomsråd har mere specifikke formålsbekendtgørelser.
8. Fernisering af maleriet for Årets Ungdomskommune d. 15 december

9. Evt.
Det er besluttet, at Ungdomsrådet skal spise middag sammen i den nære fremtid.

