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d. 06.09.2018.

Formand:
Næstformand:
Medlemmer:

Ungdomsskole Medarbejder:
Gæst:
Afbud:
Referent:

Nelle Hoff
Martin Overgaard Nielsen.
Rasmus Haupt Dybkjær, Nelle Hoff, Martin Overgaard Nielsen Anna
Bland, Kasper Venning, Jakob Thomsen, Signe Sofie Larsen,
Victoria Ledet.
Marie Tofte
Fabio Cuijno
Jakob Thomsen
Marie

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 07.08.2018
Godkendt.
3. Økonomi
Status på økonomien
88.023 kr. Tilbage ifølge økonomioversigten. Dog har Diffus først nu spurgt efter
penge til deres 25 år fødselsdags-projekt, hvorfor 5.000 kr. skal trækkes fra. Derfor:
83.023 kr. tilbage.
Revidering af ansøgnings- og evalueringsskema
- Marie, Nelle, Rasmus og Signe
Ansøgninger
a. VTU
-

Om projektet: Indskud til Viborg Tværpolitiske Ungdomshus.
Antal forventede brugere: 100
Ansøgte beløb: 24.000 kr.
Vi har kontaktet en jurist ved kommunen for at høre om bevillingen
vedtægtsmæssigt kan godkendes: Det kan den.
Anna: Der er kun søgt her? Nelle: Ja.
Nelle, Kasper og Signe erklæres indhablie, da de sidder i
ungdomspolitiske bestyrelse.
Afstemning: Ansøgningen er imødekommet. VUR ønsker at være
repræsenteret ved navn i lokalet og vi gerne vil komme på besøg.

b. Grøn dag
- Dato: 28. oktober 2018

-

-

Antal forventede deltagere: 200-400
Beløb: 15.500 kr.
Om projektet: Dag hvor Viborg mødes om en grønnere verden.
Nelle: 12.500 kr. for et oplæg med Signe Wenneberg. Det er mange
penge for én, der måske ikke er så kendt blandt unge. Anna, Martin og
Kasper er meget enige.
Signe er inhabil.
Rasmus: Dejligt, hvis vi kan støtte en mere bæredygtig verden.
Anna: Vi kunne give pengene mærket Signe.
Afstemning: Vedtaget at give 12.500 kr. til Signe Wenneberg, hvis hun
er gratis at komme og høre.

c. DIFFUS: Koncert med Vjing
- Dato: 25. oktober 2018
- Antal deltagere: 100
- Beløb: 10.000 kr.
- Om projektet: Sammen med Visuel HF.
- Afstemning: Hvis der ikke er maks antal og der ikke er
deltagerbetaling, så vil rådet gerne støtte ansøgningen med det fulde
beløb.
4. Fremtidige events og projekter
a. SU-madaften
- Status fra Martin. Opstart af foodmaker.
b. Imersion Two
- Status fra Rasmus
- Fabio er forbi for at fortælle om forberedelserne. VUR har en stand. VIP fra
27. september fra kl. 11-16. Sætte treat-wheel ved siden af VUR.
- Pressemeddelelse i samarbejde med Fabio.
- Vi skal have udarbejdet en vagtplan og plan for aktiviteter. Standen er 3 x 4
meter.
- T-shirts give away.
- Nelle: flyers, merch man dele
- Rasmus: møblement -> Anna spørger om vi kan låne af barakken.
c. Promovering af VUR
- Infografik; Marie og Anna arbejder videre med projektet.
- Arrangementer;
5. Planlægning af generalforsamling til efterår
- Torsdag 29.11.2018
6. Andet
a. Dato for næste møde:

b. Transportrefusion
7. Eventuelt

