Referat; konstitueringen af Sønderborg Ungdomsråd
Sted: Byrådssalen
Dato: D. 26 oktober
Tilstede:
Nada, HTX; Anders, Det fælles elevråd; Mette, AGS; Katrine, Gråsten Skole; Niklas, Statsskolen; Morten,
SDU; Sebastian, KUU
Elias, studentermedhjælper; Bettina, Chef for Byråds og direktionssekretariatet; Rasmus, kommunikation for
Byråds og direktionssekretariatet; Lykke, Ungekoordinator og sekretær for Ungdomsrådet
Afbud: Anna, Det fælles elevråd; Abdellah, Produktionsskolen; Astrid, EASV; Katja, 10eren; Simone,
Statsskolen; Patrick, Det blå gymnasium

1.

Præsentationsrunde

2. Alle unge tilstede, stiller op til rådet og alle vælges ind.
3. Konstituering:
12 medlemmer – 7 tilstede
Stiller op til formand:
Niklas Rahr – Valgt
Stiller op til næstformand:
Sebastian 1
Mette 4
Anders 2
’Mette Uldall Juhl - Valgt
4. Kulturfokus: Nada fortæller om sin deltagelse ved Kulturforum - der var stort fokus på, at der
mangler steder for unge, hvor man kan hænge ud og lave de ting, man har lyst til. Det kommer
Mejeriet til at tilbyde. Mejeriet er det nye ungdomskulturhus, der står færdigt i slutningen af 2018,
og er overfor Sønderborghus.
5.

Netværket af Ungdomsråd: Der er mulighed for at deltage i NAU Landsmøde, 24-26 november,
der bliver lagt mere info ud i Ungdomsrådsgruppen og hvis man har lyst til at deltage, kan man
sende Lykke en besked - rådet betaler de udgifter der er.
Det er en rigtig god mulighed for at lære mere om ungdomsrådsarbejde og møde råd fra hele
Danmark.

6. Snapchat: Der er lavet 3 filtre, som kan bruges i forbindelse med Kommunalvalget, sammen med
andre indsatser i forbindelse med valget. I får besked i gruppen, når filteret er på plads – så husk at
brug det :)
7.

Eventuelt:
a. Ungdomsrådspulje: Puljen er på 100.000kr og kan søges fra d. 1 januar, den kan søges af
alle, til noget der har med unge at gøre, ungdomsrådet beslutter, hvordan pengene fordeles.
I diskuterer fordelingen af midler på facebook eller til møderne.
b. Speak up d. 2 november: Hvis i kan komme ville det være fedt, eller må i meget gerne
invitere jeres venner! Det er super vigtigt, at der kommer en masse unge, så i kan være med
til at have indflydelse på ungepolitikken og livet for unge i kommunen – og så er der en
gratis Suspekt billet :)

Tak for i dag!

