Sønderborg Ungdomsråd
d. 6 marts, kl. 16.00
Sønderborg Rådhus
Deltager: Patrick Ludvigsen, Katrine Johnsen, Mette Uldal, Simone Pehrson, Anton
Hansen
Lykke Farre, Elias Have, Betina Wichman
Afbud: Morten Rothmann, Niklas Rahr, Anders Enggaard, Sebastian Jonas, Katja
Mosleh

1. Ryste-sammen aften
Den generelle holdninger er, at det tilbud, der er modtaget er for dyrt.
Det bliver derfor besluttet, at Lykke undersøger muligheden for at komme ud at
spise efter et møde med et efterfølgende fagligt oplæg.

2. Ungdomsrådspuljen
Praktisk
a. Ændring af tidsfrist – 2 uger -> 1 måned?
Flere forskellige forslag og problematikker kommer op undervejs:
- Hvordan skaber man en mere effektiv afstemningsmulighed?
- Er flertalsbeslutninger nok?
- Hvor længe skal svarfristen være?
Det bliver besluttet at systematikken med Facebook skal fortsætte, men at det kun
er kommentarer, der tæller som stemmer. Man må fortsat gerne stemme blankt ved
ikke at reagere på opslaget.
Systematikken er i øjeblikket på prøve og så kan det evalueres på et senere
tidspunkt.
b. Midler i puljen pr dags dato
Der er i øjeblikket 80.000 kr. tilbage i puljen.

Ansøgninger
Male event, Alexander
Der søges ikke om mange penge og det er til et godt og anderledes socialt
arrangement. Det er en gruppe unge, som man ellers ikke ville være i kontakt med.
Sønderborg Ungdomsråd stemmer enstemmigt for at bevillige 2.000 kr.
Sønderborg Student Foundation
Der bliver lagt vægt på, at alle kan komme ind og at arrangementet er gratis. Lykke
oplyser, at arrangementet er velbesøgt.
Sønderborg Ungdomsråd stemmer enstemmigt for at bevillige 5.000 kr.
BUI Rock / BUI Fodbold
De fleste i rådet giver udtryk for, at det er et meget højt beløb. Ansøgningen virker
overfladisk og det er et snævert publikum. Man vil dog gerne støtte med et mindre
beløb.
Sønderborg Ungdomsråd stemmer enstemmigt for at bevillige 3.000 kr.
Elevrådet Nørreskov Skolen
Der lægges vægt på, at banen også kan bruges af lokalsamfundet. Det vil give noget
til byen Guderup og det vil derfor komme ungdommen generelt til gode i
Sønderborg Kommune.
Sønderborg Ungdomsråd stemmer enstemmigt for at bevillige 10.000 kr.
c. European Youth Parliament - Deltagere ved
Katrine og Kasper vil gerne deltage i General Assembly.

3. Orientering: Børne og Ungepolitik
Lykke orienterer om Børne- og Ungepolitikken samt at der kan gives input på
Sønderborg Kommunes hjemmeside.
4. Nordic Towns – 2 repræsentanter
Nordic Towns er et projekt forankret i Nordisk Råd. Sønderborg Kommune indgår i
et samarbejde omkring bæredygtighed og unge. Narvik arbejder med det samme og
har netop et oprettet et nyt ungdomsråd. Derfor er det blevet foreslået, at de to
ungdomsråd begynder et samarbejde via Nordic Towns.
Katrine og Mette vil deltage på vegne af Sønderborg Ungdomsråd.
5. Project Zeros ungeindsats
Kasper fortæller kort om sit arbejde ved Project Zero.
6. Cross Border Challenge workshop; 5 – 8 deltagere
Cross Border Challenge er et samarbejde mellem Tønder, Haderslev, Aabenraa,
Flensborg, Nordfriesland og Sønderborg. Formålet er at skabe et fælles studiestarts
arrangement.
I forbindelse med planlægningen ønskes input fra ungdomsråd i de forskellige
kommuner. Ungdomsrådet er derfor inviteret til at deltage i en workshop d. 18
marts, sammen med andre ungdomsråd.
Simone, Anton og Kasper deltager i arrangementet på vegne af Sønderborg
Ungdomsråd.
7. Medlem af Cykel forum
CykelForum ønsker en repræsentant fra ungdomsrådet i forummet.
Mette deltager i Cykelforum på vegne af Sønderborg Ungdomsråd.
8. MGK Studiekort
Det bliver besluttet, at eleverne selv skal tage forespørgslen sig til ledelsen på MGK.

9. Parkering
a. Har i undersøgt/spurgt rundt mht busser?
Flere medlemmer har spurgt i deres netværk vedrørende behovet for bedre og
oftere busforbindelser. Der er flere forskellige svar og bud på løsninger.
Lykke vil undersøge FlexTrafik Ung frem mod næste møde i Sønderborg
Ungdomsråd.
10.Send en besked på messenger med tlf nr og mail til Ungekoordinator
Lykke Farre
11. Evt.
Der er kommet en henvendelse om Sønderborg Ungdomsråd vil være
madambassadører i 2018 fra NAU. Der er nogle af medlemmerne som er
interesserede i at deltage. Lykke finder noget mere information og medlemmerne
har stadig tid til at bestemme sig.

