Sønderborg Ungdomsråd
D. 26 marts 2019, kl. 16 – 18
Tilstede:
Ragnhild Rysgaard, Katrine Johnsen, Sebastian Jonas, Sandra Jørgensen, Mette Uldahl Juhl, Kasper
Wilkens, Emilie Krogsgaard, Sigrid Pilegaard Jepsen, Niklas Damsgaard Rahr, David Sørensen, Mike
Klausen, Anne Andersen, Zin-Alabedin Ehsan, Martin Paustian Pitter, Rasmus Madsen
Afbud:
Phillip Nørhart

1. Logo til Mejeriet;
Der blev vist 2 mulige logoer. Ved en afstemning blev det 7 stemmer til
hvert logo
Lykke tager dette med tilbage og træffer en endelige afgørelse i dialog
med grafiker.
2. Kunstrådet og repræsentant
Emilie ønsker at træde ud af kunstrådet. Katrine vælges til at være den
nye repræsentant i Kunstrådet.
3. Mejeriet
a. Indretningsgruppe:
Gruppen har haft møde og har valgt en enkelt og industriel stil,
med farve. Da det er svært at få en fornemmelse af rummene, før
de er bygget, venter vi med at mødes igen, til vi kan komme ind i
bygningen.
b. Åbningsarrangements-gruppe (29 august – 1 september)
i. Alle opfordres til at sende ungdomsorganisationer, der kan
inviteres til at deltage, videre til Lykke (lyfa@sonderborg.dk)
c. Rejsegilde 12 april, kl. 14
Der afholdes rejsegilde på gammeldags manér, ringrider og en
sodavand.
Husk at invitere jeres venner :)
4. Ungdomsrådspuljen
a. Lykke har sendt info mail til alle de sociale foreninger
5. NAU
a. Årsmøde på Christiansborg 5.-7. april;
Emilie og muligvis Kasper deltager

6. Festival for Verdensmål
a. Status
Kasper gav en status på, at ungdomsrådet laver workshop for
skole elever om fredagen. Den workshop vil også kunne bidrage
til ungdomsrådets arbejde fremadrettet.
i. Økonomi
Kan der bruges 980 kr. fra ungdomsrådets pulje til at
afholde workshoppen?
Der stemmes og det vedtages enstemmigt.
b. Frivillige
Hvis der er nogen, der har mulighed for at hjælpe til, så sig
endelig til! Kasper laver et post i gruppen.
7. Nyt logo
a. Status fra David
Logoet vises i farve, sort/hvid, mm.
David har modtaget filerne og sender dem videre til Niklas, som
sørger for at sende de filer til Lykke, der skal bruges til tryk på tshirt og banner.
Lykke bestiller banner+t-shirt i næste uge.
8. Nordic Towns
a. YOUTH SUMMIT 2019, 5 – 8 august
Sæt kryds i kalenderen! Tilmeld jer gerne!
9. Genforeningen 2020
a. Status fra Lykke
Lykke gav en kort status.

Vi byder velkommen til 2 nye medlemmer i rådet; Martin og Rasmus :)

