Referat
af møde d. 04.12.2018.

Formand:
Nelle Hoff
Næstformand:
Martin Overgaard Nielsen
Medlemmer:
Nelle Astrup Donsted Hoff, Rasmus Dybkjær, Edith Vels, Kasper
Venning Kristensen, Anna Elmholdt Bland, Jennie Odgaard,
Ungdomsskole Medarbejder: Marie Tofte (med via skype)
Gæst:
Afbud:
Signe Sofie Larsen, Martin Overgaard Nielsen , Astrid Vogt
Segerskog
Referent:
Rasmus
1. Godkendelse af dagsorden
a. Alle godkender
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 1.11.2018
a. Alle godkender
3. Godkendelse af referat fra fællesmødet 29.12.2018
a. Alle godkender
4. Valg af referent
a. Rasmus melder sig frivilligt
5. Valg af formand og næstformand
a. Nelle stille op som formand:
i.
Alle stemmer for.
b. Martin stiller op som næstformand:
i.
Alle stemmer for.
6. Udvalgsstruktur
- Hvem skal sidde i Ungbo, Brændpunktet og Ungdomsskolens bestyrelse?
- Kasper: Ungbo er et socialt støttested.
- Kasper: Jeg kan godt fortsætte, hvis de ændrer dagen på ugen de møder
bliver afholdt, da jeg er optaget de dage.
- Kasper stiller op til bestyrelsen i Ungbo:
- Alle stemmer for.
-

Nelle: Brændpunktet er vidst nok ved at lukke.

-

-

Anna: Jeg vil gerne stille op alligevel.
- Alle stemmer for.

-

Rasmus fortæller om det seneste møde i Ungdomsskolens bestyrelse.
Rasmus vil gerne stille op igen.
- Rasmus er enstemmigt valgt.

Nelle: Vi snakkede til sidste møde om at skabe et kultur-udvalg og et
politisk-udvalg.
Nelle: Jeg tænker at vi har et politisk udvalg, der arbejder med alt politisk, som
for eksempel at mødes med politikerne, og tage sig af høringer
Kasper: Super idé, men jeg synes at vi bør vælge en sekretær der skriver ned til
udvalgsmøderne.
Rasmus: Jeg synes at vi skal have nogle retningslinjer for hvad der hører i
til i udvalg, og hvad der hører til at skulle bestemmes af hver enkelt udvalg.
Kasper: Vi kan jo ikke bestemme noget i udvalg, men blot komme med forslag til
hvad der skal ske.
Edith: Måske ikke retningslinjer, men nærmere en afstemninger om hvad der
bliver valgt i hvert udvalg.
Kasper: Man kan jo evt. Gøre det sådan at et udvalg kan gøre så det bliver
hævet til at skulle tages til et hovedmøde.
Nelle: Et politisk udvalg vil ikke kunne beslutte noget, blot finde ud af hvad der er
relevant for ungdomsrådet at diskutere.
Kasper: Alt foreningsarbejde ville høre kulturudvalget til, medmindre det
omhandler en politisk forening som f.eks. VTU.

Forslag til udvalgsstruktur:
Politisk udvalg:
Det politiske udvalg kigger gennem høringer, og bestemmer hvad der skal
tages op til et ungdomsråds-møde.
Har kontakten til B&U.
Kultur udvalg:
Tager sig af forenings samarbejde, samarbejde med andre foreninger.
Tager sig af at afvikle og evaluere ikke-politiske events.
Arbejder med kultur/event idéer.
Ting der skal tages til rådsmøder:
Ansøgninger.
Høringssvar.
Strukturændringer.
Nelle: Vi skal måske tænke mere over hvad vi får ud af at være til arrangementer.

Nelle: Vi tager valg til udvalgene ved næste møde, når vi har en klarere definition
af udvalgene.
Indvending fra Marie: Venner, det er der jo ingen der gør over julen - få hellere
sat jer nu og gjort det :) Eller skal ingen lave noget til forend vi ses om 1-1,5
måned? :)
Rasmus: Hvad med at kulturudvalget mødes og snakker om kulturudvalgets
opgaver, og politikudvalget ligeså, og så fremlægger vi det på næste møde.
Nelle: Kan man melde sig ind på flere udvalg?
Edith: Det kan jeg ikke se noget problem med.
Midlertidigt kulturudvalg:
Rasmus
Edith
Anna
Midlertigtigt politiskudvalg:
Kasper
Nelle
Jennie
Valg af Facebook-ansvarlige:
Kasper melder sig til at tage sig af begivenheder.
Rasmus tager sig af Facebookbeskeder.
Nelle vil gerne hjælpe til hvor hun kan.
Pizza-ansvarlig:
Rasmus bestiller pizzaerne.
Rasmus laver en post om hvilke pizzaer der skal bestilles
Pizza bestilles klokken 15, og bestilles til 17:30.
Bonusinfo: Du kan nok også bestille pizzaen dagen før, hvis du er presset på dagen, Rasmus
Rasmus: Laver poste på FB, så dem der ikke er der, får sig meldt ind i et udvalg.

7. Evaluering
a. Evaluering af VJ
i.
Rasmus: Der står at der var 70 deltagere til eventet.
ii.
Anna: Jeg har hørt at der ikke kom så mange.
iii.
(Gæste)Marie: Jeg har hørt at det var helt vildt proppet, og at det skulle
have været ret fedt.
iv.
Rasmus: Er vi tilfreds med at bruge 7000 kr på 70 personer:

v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

xii.
xiii.

xiv.

xv.
xvi.

xvii.
xviii.

Nelle: Jeg synes det var godt at vi støttede det, da det var et tiltag for at
støtte de unges evner.
Anna: Jeg synes vi skal tænke over hvilken ungegruppe vi støtter. Denne
her ramte kun Visuel HF.
Rasmus: Vores forrige event var en Game Expo, måske en anden
målgruppe.
Anna: Hvordan rammer vi nogle af dem vi normalt ikke rammer?
Kasper: Vi får holdt et kursus om erhvervsøkonomi.
Kasper: Vi har virkeligt brugt mange penge på det paletten-crowd.
Nelle: Jeg tror måske også meget at det er et Hippie-hipster-crowd vi
kommer ud til. Vi mangler at ramme de mere almindelige Viborgensiske
unge.
Anna: Vi får jo ikke ansøgninger fra andre end dem der kommer i det
miljø.
Kasper: Vi donerer netop mange penge til de arrangementer til de
arrangementer hvor dem der ellers er frivillige kommer til. Reelt set giver
vi jo nærmest penge til “åbne privatfester”.
Edith: Viborg er et ret indspist miljø. Kulturjægerne, ÅU og det samme
bliver hurtigt det samme miljø. Vi kan ikke vide hvad vi synes at en typisk
HHX elev vil kunne interessere sig for. Vi kender dem ikke så godt.
Nelle: Måske skal vi være bedre til at opsøge dem.
Anna: Kan vi skrive rundt til de forskellige ungdomspartier og spørge hvad
der skal til for at den gruppe mennesker de typisk ville være interesserede
i.
Anna: Hvis nu vi selv skal lave events, kan man jo prøve at spørge folk på
facebook hvad det gerne vil høre, og på den måde nå nogle flere folk.
(Gæste)Line: Hvis i skal lave på den slags afstemninger, så har i brug for
flere følgere. Man kan tage rundt på skoler og fortælle hvilke muligheder
folk har hvis de udnytter ungdomsrådet.

8. Ansøgninger
a. Økonomisk status
- Vi har fået 4.500 kr. tilbage fra Grøn dag.
- På kontoen: 34.977 kr.
b. VIBSTOCK mangler stadig at få sine penge (15.000 kr.)
c. Ansøgning til Horror Night (8.000 kr)
- Marie: Vi fik ansøgningen få dage før arrangementet blev afholdt. Det er
allerede afholdt 10.11.2018.
- Anna: Det virker som om den typiske deltager vil være uden for vores
aldersgruppe.
- (Gæste)Line: Nelle og jeg var til Julepunk sidste år, og der var vi nok de
yngste.

-

Rasmus: Her kan vi dog ramme en målgruppe, som vi diskuterede
tidligere, ikke er vores typiske målgruppe.
Marie: De ansøgte fire dage før afholdelse.
Rasmus: Jeg synes det er en skide fed idé, men det er desværre for sent
de søger, og forkert målgruppe.
Afstemning:
- Alle stemmer imod.

9. Status
a. Foodmaker - Martin
i.
Martin er ikke tilstede.
b. Beta-brætspil - Rasmus
i.
Samme status som sidst.
c. Game Streetmekka unge tur - Rasmus
i.
Bliver formodentligt afholdt i januar.
d. Konkurence
i.
Anna: Vores vinder tager ikke telefonen.
ii.
Nelle: Vi trækker nogle 5 nye vindere senest torsdag.
e. Infografik
i.
Signe er ikke til stede.
10. VUR’s fremtid
a. Marie: Jeg har til møde i fredags med mine chefer. De oplever at der kommer
interesse til VUR, og de er interesserede i hvordan ungdomsrådet fungere, og
deres struktur. Det er især fra B&U der er interesserede i Ungdomsrådets
struktur. Derfor foreslår jeg at vi er proaktive, og sender en mail til Per Møller
(B&U’s formand), hvor vi skriver at vi gerne vil gå B&U i møde, med en åben
dialog om hvordan Ungdomsrådet fungerer
b. Nelle: Vi var til møde med B&U hvor vi snakkede om alt den slags. Dog er jeg
enig i at det er fornuftigt at være med inde over.
c. Marie: Hvis nu jeg sender et udkast, så vil jeg lægge det op på gruppen, hvor vi
kan diskutere hvordan et sådan udkast skal formuleres og hvad det skal
indkludere.
i.
Dette brev bliver skrevet i denne uge.
11. Nye ideér
- Billeder af VUR-medlemmerne på hjemmesiden
- Nelle: Det virker som en god idé, at få sat nogle ansigter på, så vi ikke
virker så fremmede og skræmmende.
12. Hvem GØR hvad til næste gang?
a. Anna ringer til vinderne af konkurrencerne.
b. Anna kontakter Kurt vedr. Skift af pizzaria.

c. Nelle & Martin trækker 5 vindere til torsdag.
d. Rasmus laver begivenhed vedr. Beta-Brætspil & opslag vedr. Udvalg.
e. Alle mødes i deres midlertidige udvalg.
i.
Rasmus melder sig som repræsentant for kultur-udvalg.
ii.
Nelle melder sig som repræsentant for politisk-udvalg
13. Næste møde
a. Mandag d. 7 Januar kl. 17:30(spisning), 18:00(møde).
14. Løst og fast
a. Pizza
i.
Anna: Jeg vil gerne have at vi bestiller pizzaer et andet sted fra, da de er
for slatne.
ii.
Anna: Jeg vil gerne tage kontakt til Kurt, for at kunne bestille pizzaer et
andet sted.
b. Notesbøger
i.
Anna: Jeg stemmer for at vi skal have nogle notesbøger:
ii.
Nelle: Jeg tænker om ikke vi kan købe nogle notesbøger selv, da de ikke
er voldsomt dyre, og fordi det ikke lød som om alle var interesserede.
iii.
Marie: Det er muligt at Ungdomsskolen har nogle i kan bruge.
iv.
Jennie: Man kan da ihvertfald starte til at opfordre folk til at bruge et
hæfte.
15. Evt.

