Referat
d. 07.08.2018.

Formand:
Næstformand:

Nelle Hoff
Martin Overgaard Nielsen.

Medlemmer:
Rasmus Haupt Dybkjær, Nelle Hoff, Martin Overgaard Nielsen Anna
Bland, Kasper Venning, Jakob Thomsen, Signe Sofie Larsen, Victoria Ledet.
Ungdomsskole Medarbejder:
Marie Tofte
Gæst:
Afbud:
Referent:
Nelle

1. Godkendelse af dagsorden
Læst og godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 24.07.2018
Læst og godkendt
3. Vibstock
- “Kære Nelle
Det er helt ok. Har I besluttet om i vil imødekomme den fremsendte ansøgning?
De bedste hilsner
Steen”
Skal vi støtte med tilbagevirkende kraft?
Alle stemmer for at sende det fulde beløb
4.
-

Skoleleder Claus Drachmann
VUR’s fremtidige retning
Skolevalg 2019
VTU og VUR
Møde m. Claus Drachmann

Kasper: med hensyn til skolevalg skal vi tænke over hvor neutrale vi kan være da
medlemmer der er medlem af både VUR og ungdomspartier
Martin: Vi skal finde en anden dato end den hvor vi skal snakke med Fabio
5. Unge stemmer (NAU)
Der er ingen interesserede/folk der kan

6. VTU
VI skal finde ud af om vi kan imødekomme mulig ansøgning
7. Fremtidige events og projekter
a. Status fra Nelle og Martin angående kontakt til forskellige organisationer
Vi vil sende invitation til møde ud. Først skal plan for aftenene laves.
Hvad skal vi lave til aftenen?
Marie: Synes i skal tage ud til dem
Elevråd vil vi ogs have med. Det skal være et stort netværk af unge frivillige i viborg. .

b. SU-madaften
- Status fra Martin
Vi skal have fundet ud af noget til september
Der skal gå noget tid får vi kan blive del af mad fællesskaber. Martin pitcher ideen til
deltagerne til næste madaften
Martin skriver til Signe da det generelt er k klassen der kommer
Få nogen til at skrive til Andrea
Vi inviterer Foodmaker med til næste madaften
c. Imersion Two
- Status fra Rasmus
Ingen update fra Rasmus
Nelle modtog mail fra Fabio
VI inviterer Fabio med til næste møde
d. Skolevalg
- VUR som politisk neutral mellemled
Nelle skriver til Claus Drachmann og arrangere møde
8. Planlægning af Generalforsamling til efterår
Marie: Det skal holdes i oktober/ sidste kvartal. Vi skal finde en dato

9. Andet
a. Dato for næste møde
Vi skal holde MU samtaler
10. Eventuelt

