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Tobias Leth Skov
Kasper Kristensen
Claire Ayoo, Jakob Thomsen, Martin Overgaard Nielsen,
Nelle Astrp Donsted Hoff, Rasmus Dybkjær, Signe Sofie Larsen og
Victoria Ledet
Marie Tofte
Jakob, Kasper
Nelle

1. Godkendelse af dagsorden
- Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 06.04.2018
- Godkendt.
3. Økonomi
4. Fabio Cujino
a. Game Design
b. Immersion Two
Game Expo tiltrak i 2017 over 2000 gæster hvilket er en mange flere end arrangementet i
2016. Der forventes over 3000 gæster til Game Expo 2018.
Immersion Two:
Game Design Workshop
●

6 VAF studerende vil undervise/introducere spil design/udvikling til unge

Generation Handball - VUR Gamezone

●

E-Sport

Der er ikke stemning for at vi ville være en del af Generation Handball da det ikke rammer
Ungdomsrådets målgruppe.
Immersion Two - VUR Gamezone

VR Zone - EON reality og VUR
●

Få unge til at møde dem der laver spil(fremme networking og jobs inden for
spildesign faget. Profiler Viborg som animation/spil design by/hovedstad)

Immersion Two Ansøgning til VUR
Der blev ansøgt om 75.000,Fabio har fremlagt ovenstående og efter vi på rådet har diskuteret de diverse punkter er vi
kommet frem til:
1. VUR vil støtte med 32.500
2. VUR vil ikke støtte til præmier(af 12000,-), men vil i stedet opfordre til at man søger
sponsorat fra fx. elgiganten eller anden relevant kæde.
3. VUR vil ikke støtte med 8000,- til transport- og rejseudgifter, men kunne være
tilbøjelig til det hvis beløbet kunne skæres ned.
Ansøgninger
Evaluering: Rotation
Gennemgået. Ingen indvendinger.
5. Siden sidst
a. Hjemmeside (Jakob og Rasmus)
Jakob fraværende
b. Hvad er vi? (Jakob)
Jakob fraværende
c. Status for rådet
Tobias stempler lidt ud og Nelle stempler ind indtil videre.
d. Merchandise (Marie)

e. Kampagne - søg VUR’s midler (Marie)
Punkt arbejdes videre med.
●

Infografik

f. CPR-numre lister
Marie finder ud af en løsning på hvad vi gør med CPR-nr. listerne, da de ikke må tages med
hjem eller ligge andre steder på ungdomsskolen.
g. Indberetning til NAU (Marie)
Marie har taget sig af dette.
h. NAU årsmøde
Tobias, Martin og måske Rasmus tager afsted.

i.

Fremtidige events.
i.
På TUR med VUR (Signe og Jakob)

På tur med VUR har drejet sig til istedet at finde ud af en aftale med fotorama angående
udlejning af sal til billige film visninger for unge. Nelle har skrevet med Bente Paulsen
angående dette over mail. Her er vi blevet bedt og at kontakte dem efter påskeferien. Nelle
vil skrive en mail i morgen, den 4. april, og bede om telefonnummer så der kan blive aftalt et
møde snarest muligt.
ii.

Foredrag

Arbejdes videre med tanker
●

Eventuelt kaffe - og kage (kasper skal gå hurtigt)
iii.

-Debatter eller dialoger

6. Madaften
- Hvordan gik det?
-

Før næste gang

-

Næste gang

Martin beder om bedre engagement til indkøb da han til sidste madaften stod med det selv.
Da der er Barakken møde om mandagen og både Signe og Nelle er med i Barakken
bestyrelsen kan det være lidt besværligt.

Nelle kan dog hvis nødvendigt gå fra mødet i en halv time +/- hvis nødvendigt.
Folk går sometider før oprydning. Husk at nævne at man helst skal hjælpe til med oprydning.
Fremtidig vil vi aftale en uge før hvem der tager indkøbsturen.
Efter madaften i maj, holder madaften ferie for sommeren.
Marie foreslår studenter tema til madaften.

7. Hørringsudvalget og ungdomspolitik
Martin skriver til Jakob Ekberg,medlem af Kultur- og Fritidsudvalget) for at høre om han
kunne være interesseret i at sidde med til VUR møder. Dette efter inspiration fra Randers
byråd der fortæller at de har byrådsmedlemmer siddende til deres møder. VUR vil gerne
have bedre bånd til byrådet.

8. Facebook

9. Andet
a. Dato for næste møde
Næste møde vil afholdes den 24 april kl. 17.30
b. Teambuilding for rådet (Claire og Jakob)

10. Eventuelt
Marie kontakter Kurt angående Game Workshop - Hvad sker der?
●

VI skal havde ordet om Game Workshoppen ud. Plakater, morgensamling, facebook
boosts og delinger!

