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Marie og Rasmus

1. Godkendelse af dagsorden
- Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 07.10.2018
- Godkendt.
3. Ansøgninger
a. Økonomisk status
- Mangler: Udlæg fra Signe.
- 34.925 kr. tilbage.
- Grøn dag mangler at tilbagebetale de 4000 kr, efter at de fik ny
foredragsholder.
b. Kulturjægerne - Rotation #3 (3900,-)
“Pengene skal bruges til at skabe en platform for unge musikalske talenter fra regionen, som
ikke har haft muligheden for at optræde med deres materiale. Vi vil gerne give Viborgs unge et
alternativ til den vanlige drukkultur ved at give dem et større udvalg af fest muligheder
hvorigennem vi også støtter lokale talenter.”
Anna - Er der nogle der har været med til det
Nelle - Ja, det var godt, rigtigt mange mennesker.
Anna - Synes i at det er spændende med sådan en alternativ fest?
Martin - Synes det lyder spændende
Kasper - Hvad er forskellen fra det og normale diskoteker?
? - Det er med lokale kunstnere, og noget andet musik der typisk bliver spillet i klubberne.

Nelle - Hvis det bliver ligesom sidst, bliver det ret stort ift pengene brugt.
Afstemning: Vedtaget.

4. Status
a. Frivillige børs - Rasmus, Martin
- Møde med andre frivillige
- Fik snakket med Paletten og De Frivilliges Hus.
- VUR den eneste ungdomsorganisation. Holde frivilligbørs for unge i
Viborg?
- Iben: Der har bla. været “Viborg Gør Noget”
- Marie: Lave en slags frivillighedsgalla for unge.
- Martin: Samarbejde med andre organisationer, svært at deltage i
hinandens møder, derfor mødes til et stort arrangement.
- Martin: De lavede aftaleskemaer, det var meget smart.
- Rasmus: Holde møde med Mikkel om idéer til frivillighedsbørs.
- Anna: De Frivilliges Hus må gerne låne deres sted. Rasmus: Paletten kan
vi også låne.
- Anna og Nelle går forrest. De aftaler møde snarest.
b. Ung og engageret - Kasper
- Afholdt af tænketanken for ungekultur. Udvekslingsforløb med Skotland.
- Rapport om ungekultur.
- De var i gennemsnit 9 personer.
c. VJ - Signe
- Mange til at starte med, da bandet var der.
- Fedt arrangement.
d. Møde med Ulrik Wilbek - Kasper, Nelle
- Ulrik hørte om hvad unge godt kunne tænke sig i Viborg Kommune, hvor
man mødes og hvad man laver.
- Problematikker for unge: Transport bliver mere besværligt for
yderområderne.
- Fedt hvis VUR blandede sig med andre udvalg. Eks. går mange unge op i
klimaet. Eks. kultur.
- Martin: Vi kan aldrig dække alle unges holdninger.
- Anna: Derfor skal vi sætte os mere ind i hvad de unge vil have.
- Signe: Vi kan godt spørge flere, men vi har også mandat til at kunne tale
på unges vegne.
- Nelle: Anna og Signe har ret. Vi skal udbrede mere kendskab til VUR.
Komme ud på skolerne.
- Rasmus: Erfaringen siger mig, at vi ikke får noget ud af det. Nelle: Jeg
kendte til VUR pga. Det.
- Anna: Hvordan kan vi promovere os bedst muligt?

-

Kasper: Indimellem virker det at tage ud på skolen. Det er også vores job
at promovere VUR.
- Iben: Man får meget information i morgensamlinger. Møde folk i
pauserne.
- Nelle: Møde med Claus Drachmann, gerne inden fællesmødet.
- Marie: I snakker meget om promovering. Anbefaler at nogen udarbejder
en strategi.
- Nelle: Vi skal mere ud.
- Nelle og Kasper arbejder videre med det. Laver workshop næste gang.
e. Foodmaker - Martin
- Rasmus og Martin på trivselspilotkursus.
- Veganermadaften.
f. Beta-brætspil - Rasmus
- Mangler kun en dato, har flere spiludviklere.
- Søndag eftermiddag.
- Iben: DIFFUS planlægger brætspilsaften
g. Game Streetmekka unge tur - Rasmus
- Snakkede med dem til frivillighedsbørs. Gennemsnitsalderen er 13 år,
fedt at få nogle lidt ældre deroppe også.
- Nelle: Måske første “VUR på TUR”?
- Rasmus: Tilbudt gratis aften. Han arbejder videre med det.
h. VTU - Nelle
- Huset er ved at blive istandsat.
- Åbningsdatoen bliver i januar.
i. Konkurence
- Rasmus har skrevet dem ind. Martin og Nelle skriver dem ind i aften.
- Anna ringer rundt.
j. Ansøgning/evaluering revidering
Ansøgningsblanket
Alder på ansøgere
Rettelse: Kontaktpersons navn, alder og tilhørsforhold til arrangementet/projektet.
Har I ansøgt før? Hvis ja, hvor mange gange.
Tilføjelse til beskrivelse for arrangementet: Hvordan er unge involveret i arrangementet.
(hvordan bidrager det til/styrker/forbedrer ungekultur/ungeliv i Viborg Kommune?)
Fjerne kontooplysninger fra ansøgningsskema: De skal ikke bruges til noget.
Hvor har I hørt om VUR fra?
Hvis man får penge, så skal man promovere VUR igennem sociale medier, VUR nævnes som
sponsor til arrangementet og derudover skal der være et VUR-banner til stede under

arrangementet. Ansøger er selv ansvarlig for at aftale tidspunkt for at hente banneret på Viborg
Ungdomsskole og at aflevere det igen i samme stand.
Evalueringsblanket + sende billeder som VUR må bruge på hjemmeside + SoMe
Fjerne feltet med målgruppe.
Rettelse: Ramte I jeres målgruppe?
Hvor vellykket var arrangementet?
Hvordan vurderer I kontakten med Viborg Ungdomsråd?

-

k. Infografik
Der er opbakning til idéen.
Marie: Efterlyser en til at stå for det.
Anna: Vi skal have et nyt FB-cover. Anna laver et nyt.
Signe: Vi skal ringe hende op på næste møde.

5. Hørringssvar til “Røgfri skole”
Mail modtaget 1/11-2018
Til Skole-MED og Viborg Ungdomsråd
Børne- og Ungdomsudvalget drøftede på møde den 30. oktober 2018 indsatser som kan
understøtte Byrådets målsætninger for styringsmodellens første tema ”Sundhed”.
Børne- og Ungdomsudvalget drøftede muligheden for indførelse af røgfri skoletid. Inden
udvalget træffer endelig beslutning sendes forslaget om røgfri skoletid hermed i høring i SkoleMED og Viborg Ungdomsråd.
Jeg skal bede jer sørge for at sagen drøftes, og høringssvar fremsendes til undertegnede
senest 10. december 2018.
Hilsen
Annette
Diskussion:
- Marie: Synes at I skal komme med et hørringssvar.
- Kasper: Kommunen skal som udgangspunkt ikke blande sig i folks sundhed. Dog er det
en bølge, at folks sundhed skal forbedres. Derfor skal vi tænke i modeller: Foretrække
modellen nummer 2, hvor man godt må forlade skolen, da det er den mindst restriktive.
- Nelle: Enig med Kasper. Det er noget, som forældrene må tage med børnene. Hvis man
skal vælge, så er model nummer 2 det bedste alternativ.

-

-

-

-

-

Rasmus: Du må ikke købe cigaretter, når du er under 18 år. Derfor heller ikke mening at
cigaretter har noget at gøre på en folkeskole. Børnene er uden opsyn for deres forældre,
derfor må skolen gerne blande sig.
Anna: Eleverne er stadig lærernes ansvar, når de går uden for skolen.
Martin: Det her er folkeskolen, her er det relativt unge folk. Gymnasierne ville være en
anden sag.
Edith: Jeg synes det er en god idé at man ikke må ryge i skoletiden, men at man gerne
må forlade skolen. Min erfaring er at folk ned til 13 år går med nogle af de ældre børn,
og begynder at ryge
Signe: Jeg synes at det generelt er skidt at ryge. Børn i folkeskolealderen er ikke selv i
stand til at administrere den slags beslutninger.
Astrid: Jeg synes at grundskolen/folkeskolen skal være røgfri. Man skal ikke bestemme
over gymnasier og folks fritid, men man kan godt begrænse folks rygning i skoletiden.
Nelle: Jeg synes at det også er forældrenes ansvar at styre deres børn i skolen. Jeg er
til dels enig i at folk i folkeskolen ikke selv er i stand til at administrere den slags. Jeg
synes vi skal konstatere at vi mere eller mindre alle sammen er enige om hvad den
bedste løsning er.
Kasper: Ingen har nævnt mulighed 1. Vi skal nævne om vi mener, at kommunen godt
kan indføre røgfri skoletid eller ej - og det lyder til vi er uenige og det tror jeg afspejler
holdningen hos unge godt.
Anna: Hvor får en 15-årig cigaretter fra? Han køber dem.
Edith: Dem på min alder får cigaretterne af deres venner. Vi skal have mere ID-tjek.
Anna: Hvor mange i folkeskolen har venner over 18 år?
Astrid: Der er stadig folk der køber cigaretter til dem under 18.
Nelle: Synes at skolerne selv skal bestemme om de skal være røgfri skole.
Edith: Skolen skal så tage det op.

Afstemning om kommunen eller skolerne selv bestemme om skolen skal være røgfri: 4 stemmer
for at kommunen skal gøre det.
Afstemning: Model 2 er stemt for.

6. Nyt medlem
- Astrid vil gerne melde sig ind:
- Alle stemmer for.
- Vedtaget.
- Jennie vil gerne melde sig ind:
- Alle stemmer for.
- Vedtaget.
7. VUR Generalforsamling (29/11)
a. “Kampagne” op til generalforsamling

Martin: Kan vi evt. Skrive på facebook til dem der her trykker interesseret i vores
generalforsamlings begivenhed?
Astrid: Det kan man helt klart godt, det føles som en personlig invitation.
Nelle: Lave en kampange, tage ud på folkeskoler og gymnasier, måske ud på
gaden også.
Astrid: Jeg vil gerne med.
-Nelle og Astrid tager ud på tur rundt på skolerne og reklamerer for folkeskolerne.
b. Hvad skal ske på dagen?
Martin: Jeg har snakket med NAU, og har arrangeret at de får en taler ud. Nau
har lige uddannet en masse nye folk.
Rasmus: Jeg kunne godt tænke mig at vi snakkede om VUR’ vision.
Astrid: Man kan evt. Lave mål for hvad man gerne vil opnå med ungdomsrådet.
Kasper: Evt kan vi få en politiker fra Børn og Ungeudvalget til en kort samtale.
c. Opgaver + uddeling af opgaver
Nelle og Astrid tager ud på skolerne og snakker om generalforsamlingen.
8. Nye ideér
9. Evt.
Kasper: Det er 100 års dagen for afslutningen af 1. Verdenskrig. Den store Kirkegård,
Søndag den 11. Kl 11.

