Sønderborg Ungdomsråd
D. 11 juni 2019, kl. 15:30 – 17.00
Tilstede:
Rasmus Madsen, Martin Paustian Pitter, Sebastian Jonas, Mette Uldahl Juhl, Ragnhild Rysgaard, Phillip
Nørhart, Rahmat, Emilie Krogsgaard, Sigrid Pilegaard Jepsen,
Afbud:
Katrine Johnsen, Kasper Wilkens, David Sørensen, Zin-Alabedin Ehsan, Niklas Damsgaard Rahr, Sandra
Jørgensen, Mike Klausen,

1. Bordet rundt: Alle præsenterede sig og velkommen til nyt medlem Rahmat.
2. Hej til Gilbert Gordon
a. Præsentation af Gilbert:
Gilbert er kunstneren, der er udvalgt til at producere kunsten til Mejeriet. Han
er opmærksom på husets funktion og rådet tanker omkring Mejeriet og
kunsten heri.
b. Tænker om Mejeriet
Der ønskes noget kunst, som kan bruges til noget; Enten til at pille ved,
provokere, inspirere
Det skal være komplekst nok til, at alle kan forholde sig til det
Gilbert kan lide at arbejde med ord, som beskriver ting, der er ubeskrivelige,
eks. Drømme på forskellige niveauer fx ”Tænke udover det, der er lige foran
dig”
Gilbert vil gerne appellere til vidensdelings platforme
”Rebelsk og drømmende”
Det kunne være fedt, hvis det var inspirerende kunst – Unge kan gøre det,
hvad de vil
Måske kunne der være fokus på noget eksistentielt, fremfor noget politisk? A
la ”hvorfor er vi her?”
Det fede kunne være, at udsætte nogen for kunst, som måske ikke normalt
er vant til at opleve kunst
Det skal være kunst, man kan huske.
Måske, fatter vi stadig ikke om 50 år, hvad kunstværket går ud på?
3. Mejeriet
a. Åbningsarrangements-gruppe (29 august – 1 september)
i. Fredags bar, fredag d. 30 august
Ansvarlig: Festudvalg/elevråd på de forskellige skoler
Ragnhild tager fat i festudvalget på AGS.
Hvem kender dem på Statsskolen?
ii. Alle er inviteret til Info møde d. 18/6, kl. 16-17
iii. Næste ungdomsrådsmøde afholdes under Åbningsfestivallen, fx
lørdag omkring kl. 13
iv. Har alle studiekort; Ja, stort set. Vi løser det, ved dem, der ikke har
studiekort.
v. Der kommer 2 stillinger som studentermedhjælpere til Mejeriet
4. Pulje

a. Manager; Har desværre ikke fået produceret en film og tilbagefører derfor
midlerne
b. Det Fælles Elevråd har ikke anvendt det fulde beløb og tilbagefører derfor de
resterende midler
5. Ungeklimarådet
a. Der bliver oprettet et ungeklimaråd, der holder første møde under Mejeriets
åbningsfestival
6. Youth Summit 2019, 5 – 8 august
a. Tilmeldingsfrist d. 24/6 – HUSK nu at få tilmeldt jer!!!
b. Oplægsholdere
7. Genforeningen 2020
a. Status fra Lykke
8. Ungdommens Folkemøde d. 5 – 6 september
a. Der er en gruppe fra rådet, som forventer at deltage
9. Hvem fortsætter efter sommerferien?
a. Alle forventer at fortsætte

Tak for i år!
Vi mødes næste gang til august – god sommer til alle :)

