Sønderborg Ungdomsråd
d. 23 januar, kl. 16.00
Sønderborg Rådhus
Deltager: Patrick Ludvigsen, Niklas Rahr, Katrine Johnsen, Mette Uldal, Simone Pehrson, Anton
Hansen, Sebastian Jonas, Anders Enggaard, Katja Mosleh
Lykke Farre, Elias Have, Betina Wichmann Knudsen
Afbud: Morten Rothmann

1. Forslag til ryste-sammen aften
Lykke har skrevet ud og spurgt om forslag til en ryste-sammen aften.
Niklas præsenterer et forslag om, at komme ud på Benniksgaard og have en aften sammen. Han
har kontakt med en event-ansvarlig og har fået et relativt billigt tilbud med mulighed for en række
aktiviteter.
Simone foreslår, at man kan afholde en påskefrokost.
Betina foreslår, at man kan afholde et seminar efterfulgt af en middag.
Niklas indhenter et tilbud fra Benniksgaard på konferencelokale samt middag.
Det besluttes at afholde et arrangement med fokus på fagligt indhold og herefter middag + hygge.

2. Parkeringspladserne
Der er flere forslag til ændringer af henvendelsen:
Kasper foreslår, at man laver særtilladelser til elever, som kommer længere væk fra.
Mette foreslår, at man sætter et større fokus på offentlig transport.
Generelt er der flere forskellige synspunkter.
Det bliver diskuteret, om man skal have så stort et fokus på eleverne på en enkelt institution.
Sagen går videre med et fokus på parkeringspladser. Der bliver tilføjet et afsnit om særtilladelser.
Derudover kan det senere komme på tale, at man laver en ny sag om offentlig transport generelt.

3. MGK Studiekort
Lykke tager sagen videre.

4. Formål / Struktur
Punktet bliver sprunget over.

5. Mejeriet
Niklas giver en gennemgang af udviklingen af Mejeriet.

6. Ungdomsrådspuljen
a. PR
Der laves opslag på Facebook over initiativer, der bliver støttet.
b. Ansøgninger
Ungdomsrådet har modtaget en ansøgning fra European Youth Parliament Denmark, der søger
30.000kr til afholdelse af en regional konference, ”Welcome to Young Europe”, i Sønderborg.
Mette udtrykker, at det er mange penge, når det ikke kommer den almene unge borger til gode.
Generelt er indtrykket, at det er mange penge. Der er dog mange, der synes, at man godt kan give
nogle af pengene. Det ville være med til at skabe omtale omkring Sønderborg Ungdomsråd og det
er generelt et spændende projekt for unge i Sønderborg Kommune at støtte.
Det bliver foreslået, at rådet tildeler 15.000 kr. mod promovering af Sønderborg Ungdomsråd og
eventuelt et par pladser til arrangementet.
Der bliver stemt og der er ingen imod.
c. Forslag om at udarbejde en årlig rapport over ansøgninger
En rapport bliver lavet til december over årets ansøgninger.

7. Orientering: Børne og Ungepolitik
Ungdomsrådet tager orienteringen til efterretning.

8. Ungepolitikken
a. Forslag til revidering af handlinger
Ungdomsrådet er orienteret om revideringen.

9. Folkemødet på Bornholm
Der er mulighed for at tage på ungdomscamp. Derfor er det svært at tage af sted sammen, men
det er en mulighed at tage af sted selv. Der er mulighed for finansiering fra rådet.
Derudover er der den 6. til 8. september Ungdommens Folkemøde i Valbyparken i København. Der
vil være mulighed for overnatning. Ungdomsrådets egen pulje kan finansiere det.

10. Fernisering af maleriet for Årets Ungdomskommune feedback
a. Hvordan var det?
Ungdomsrådet var generelt tilfredse med arrangementet.

11. Lykkes update
Er taget til orientering.

12. Eventuelt
Oplæg på de forskellige uddannelsesinstitutioner bliver diskuteret. Der er enighed om at sætte
mere fokus på at skabe opmærksomhed om Sønderborg Ungdomsråd.

