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0. Besøg af Marie og Caroline, formandskab for DSU Viborg.
- DSU mangler et lokale efter, at Metal er gået sammen med andre fagforeninger.
- På opfordring af Eva Pinderup sat i kontakt med VUR.
- Must have: lille te-køkken, ”oplægsrum”, toilet
- De er sammen med de andre ungdomspolitiske partier (minus Venstre Ungdom, SUF
og DFU) i gang med opstarte ”Ungdomspolitisk hus”, der skal huse dem.
- Hjælpe de små foreninger, som eksempelvis Alternativets Ungdom med at starte op
ved, at de har et sted at holde til.
- Ønsker økonomisk støtte og hjælp, pres på Byrådet.
- VUR kan ikke jf. vedtægterne hjælpe med husleje, det hører under drift. Kan hjælpe
med andre ting.

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 08.02.2018
3. Økonomi
Brugt 18.152 kr indtil videre.
Vi har 83.847 kr tilbage
Ansøgninger
a. Evaluering:Være bedre til at få “indkrævet” evalueringsblanketter
b.
-

Evaluering Immersion Games Expo
Ansøger for 2. gang
Afholdelse: 26-30/9 2017
Støttet med: 28.500 kr.
Deltagerantal: Ca. 2.220

Spil mekka - samarbejde med VAF diverse ting man kunne prøve inden for gaming
industrien. Viborg vil profilere sig som spil by.
Ansøgt fra VUR 28000
Ansøgt fra VIA 96.650
Givet ca. 12,5 kr pr. person ift. hvor mange deltagende.
Hvad fik vi ud af det:
Tobias siger; for lidt reklame til VUR
c. Evaluering, mangler: Rotation
- Reminder er sendt 27/2.
Evaluerings planket mangler
d.
-

Ansøgning Viborg Metal Festival vol. 5
Ansøger for 3. gang
Afholdelse: 9-10/3 2018
Forventet deltagerantal: 200 til 400 deltagere pr. dag
Ansøgt beløb: 19.600 kr.

Søger for tredje gang.
VUR må ikke være drift.
Metal Festival søger støtte af max 19.600 kr.
VUR støttede ikke sidste år. De søgte sidste år såvel som i år om støtte meget sent.
Organiseret af organisation OLM der ikke har nogle indtægter.
Kasper: Det er måske ikke os der burde støtte da aldersgruppen er noget højere.
Undertal på støtte. Kasper, Claire, Tobias Victoria stemmer imod.
e.
-

Ansøgning: Unge taler om skilsmisse
Ansøger for 1. gang.
Afholdelse: Snarest
Forventet deltagerantal: 16
Ansøgt beløb: 15.000 kr.

Martin: Hvad er mening med tur til sidst?
Tilbud for unge viborgensere med skilte forældre
VUR må ikke give penge til løn (angående udarbejdelse af mødefacilitator vejledning, hvis
det er løn, der henvises til). Specificer om det kun er for unge i Viborg.

Alle stemmer for støtte.
Eventuelt støtte med mad og 5000 kr.
Kasper: eventuelt 1000 kr på promovering og 5000 kr på mad
Marie: 1000 kr måske for meget til promovering
Martin: Måske 500 kr
VUR vil støtte med 5000 kr til forplejning og 500 kr til promovering. Derudover må ingen
penge gå til andet end ovennævnt. VUR skal angives som sponsor.

f.
-

Ansøgning: Immersion Two Game Expo
Afholdelse: 28-30/9 2018
Forventet deltagerantal: 2.500
Ansøgt beløb: 75.000 kr.

Får lov til at være mere med denne gang end sidst. Tobias har ikke været til møde med dem
endnu. De er dog ude i god tid.
Claire: Folk så ud til at hygge sig sidste år. Det var dog ikke lige hende.
VUR skal ikke holde arrangementet i liv. 75.000 er i overkanten.
Eventuelt arrangere møde med arrangør Fabio Cuijno
Alle stemmer for at VUR skal støtte.
Eventuelt udskyde behandling af ansøgning og tage kontakt til arrangør for at få uddybet de
diverses emner(tryksager). Hvor kan vores penge give mest værdi for unge mennesker?
Tobias invitere Fabio til næste møde

4. Siden sidst
a. Hjemmeside (Jakob og Rasmus)
Springer over
b. Hvad er vi? (Jakob)
Springer over
c. Status for rådet

Vi er for dårlige til at svare og overholde aftaler. Manglende arbejdsindsats.
1. Ikke okay konsekvent at komme for sent
2. Ikke okay ikke at få lavet sine arbejdsopgaver
3. Ikke okay at svare på beskeder og opkald
Kasper: svært at finde ud af aftale da gruppechatten kan virke rodet. Samtale løber af
sporet.
Marie: Brug fb gruppen i stedet. At ‘like’ opslag så man ved om det er set.
d. Merchandise (Marie)
Logo sendes videre og banner osv. bliver sat i produktion
e. Kampagne - søg VUR’s midler (Marie)
Tages med Jakob.
Lave billedguide til ansøgning
f.

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

Lave samarbejde med diverse kulturtiltag.
Måske lave intern ‘tur’ med fx. Ungdomsråd i Århus
Forslag:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Gokart
Brætspil cafe + pizza
Bagagerumsmarked
Mountainbike
Museum
Carteblanche
Mønsted kalkgruber
Viborg miniby
Fodbold - Claire vil spørge arbejde
Cricket
Overnatningstur på campingplads
Gåtur med VUR
Rådhuset
Synkronsvømning
Landsretten
ii.

●

Foredrag

Eventuelt kaffe - og kage (kasper skal gå hurtigt)

iii.

-Debatter eller dialoger

Kasper: Eventuelt invitere børn og unge og andre udvalg der kan holde oplæg. Publikum kan
stille spørgsmål osv. Eventuelt samarbejde med ungdomspartier
Foredrag/Oplæg forslag:
●
●

Bæredygtighed
Tænketanken Frej

!Tænk over nogen med kendis effekt(tænk populistisk)
5. Madaften
- Hvordan gik det?
Gik godt. Hurtigt og hyggeligt. Der var styr på det hele, bortset fra retter.
-

Før næste gang

Blive bedre til omdeling af opgaver. Opret events nu/snarest. Sætte fast dato(sidste mandag
i måneden)
-

Næste gang

Mindre politisk snak. Dog plads til diverse samtale emner.
Vi skal rystes mere sammen - eventuelt fælles præsentation inden madlavning. Eventuelt
give opgaver ud til forskellige deltagerer.

6. Game Design Workshop (Tobias)
Tilmelding er lavet - ligger gemt på ungdomsskolens hjemmeside. Tobias tager kontakt til
Jakob. Tobias har samtale med en på arsenalet angående opslag på deres hjemmeside.
Koster 65 kroner. Målgruppen er 13-25.
Skrive rundt til folkeskoler.
Hvem er tilstede hvilke dage? Tobias laver meningsmåling på facebook gruppe.
7. Hørringsudvalget og ungdomspolitik
Politisk udvalg 23/01/18
Forslag til dagsorden

1. Gratis bus til studerende
2. Samlingssted for kultur og unge i Viborg
3. Bedre samarbejde mellem ungdomsuddannelser
4. Skoler udelukkes fra andre skolers skolefester(HTX, HHX udelukkes)
5. Federe ungdomsliv(undgå unge flytter fra byen efter gymnasie etc.)
6. Tværpolitisk Ungdomshus
7. Handlingsplan for psykisk ustabile unge(forbedre info og omfang)
8. Bedre bustider om aften/nat(evt. til diverse arrangementer el. weekender)
9. Bedre ungeliv i viborg opland
10. Prioritering af unge arbejdsløse i Viborg
Omformulering af punkter. Sættes ind på undermenu på VUR’s site.
8. Facebook
- Medlemsadgang
Alle fået adgang
9. Ungdomspolitisk hus

10. Andet
a. Dato for næste møde
03/04
b. Teambuilding for rådet (Claire og Jakob)
Måske besøge fra rådet
11. Eventuelt

