Referat
Af møde 07.10.2018.

Formand:
Næstformand:

Nelle Hoff
Martin Overgaard Nielsen.

Medlemmer:

Ungdomsskole Medarbejder:

Rasmus Haupt Dybkjær, Nelle Hoff, Martin Overgaard Nielsen Anna
Bland, Kasper Venning, Jakob Thomsen, Signe Sofie Larsen,
Victoria Ledet.
Marie Tofte (med på Skype)

Afbud:
Referent:

Anna, Nelle, Jakob, Victoria
Signe

1. Godkendelse af referat fra sidste gang
Godkendt.
2. Finde dato til næste møde:
Torsdag, d. 1. November. Kl. 17.
Martin og Kasper og Rasmus:
Kigger på konkurrencebidrag og skriver ind.
3. Edit på besøg. Nyt medlem.
Edits medlemskab er godkendt.

4. Høringssvar
Kasper: Der sker ikke noget nyt.

5. Evaluering af Extended + finde vindere af konkurrencerne
Vi mangler halvdelen af konkurrencebidragene, så derfor kan vi ikke finde en vinder.
Evaluering:
Rasmus: Game Expo var fedt. Fedt event. Men vi skal ikke have en stand igen næste år.
Det var lidt for rodet og fik for lidt ud af det.
Martin: Jeg er uenig. Vi har fået meget ud af det!! Måske sker der endnu mere med det
næste år? Måske endnu bedre. Jeg synes vi skal være en del af det igen næste år.
Rasmus: Jeg forstår ikke helt konceptet, med at vi ikke støtter de samme events hvert år.
Martin: Fordi vi ikke er en vedligeholdelsesfond.
Martin: Vi burde sende en mail og sige tak for deltagelse.

Kasper: Vi fik ikke så meget ud af vores bod torsdag, VIP-dagen.
Rasmus: Der var der heller ikke rigtig nogle ‘rigtige’ deltagere.
Kasper: Fedt at snakke med Ulrik WIlbek, borgmester.
Martin: Snakkede med virkelig mange. Fx fra VK. De vidste ikke hvem vi var.
Signe: Eventet var fint. Enig med marie, det var ikke vores primære målgruppe der deltog i
eventet. Synes også det var hårdt at bruge sin weekend på det. Lang tid.
Martin: Ikke enig. Vi har mødt en hel masse. Mange fra vores målgruppe.
Rasmus: overraskende godt. Havde lave forventninger grundet VR-tema.Men det var fedt.
Marie: Uu har vi støttet eventet 2 år i træk. Til overvejelse. Vi skal ikke være permanent
understøttelse. Mere penge til at folk kan komme i gang med projekter.
Kigge samlet på det: Hvor meget har vi fået ud af det? Man blev træt sidst på dagen.
Havde været mere fedt, hvis folk var mere proaktive og snakkede med folk.
Overvejelse: Måske kun 2 af gangen næste gang, så man er mindre tilbøjelig til bare at
sidde og hyggesnakke.

6. FB-opslag når vi støtter arrangementer
Marie: Det er fedt, hvis VUR konsekvent deler begivenheder, som vi støtter.
Måske aftale hvem der gør det generelt?
Martin, Jakob og Signe står for det.
7. NAU’s landsmøde 2018 (se dokument i denne mappe)
Rasmus: de andre år har vi ikke sendt nogen afsted.
Signe. Jeg kan ikke den weekend.
Rasmus kan ikke.
Martin skriver en mail for at få mere information???
8. Økonomioversigt (se dokument i denne mappe). OBS: De 10.000kr. til VJ-koncert er
endnu ikke trukket der + Signes udgifter ifm. Extended
Marie: Forstår ikke Fotorama pris.
Forstår ikke hvordan vi har så mange penge tilbage.
Marie: ohhhh. Er det VTU der ikke er blevet trukket endnu?
Kasper: Jo.
24.000
Marie: så der er 34.000 kr. tilbage.

9. Infografik - svar til Signe
Marie: Skal vi gå videre med det?
Jeps.
10. Mikkel Smeds besked til ungdomsrådet
FrivilligBørs i GameStreetmekka.
Signe: Jeg kan ikke komme
Rasmus: Jeg ved ikke
Kasper: Vil helst ikke. Har travlt de andre dage.
Martin: Lyder nice.
Det er mega magenta-feeling.

Rasmus: Skal vi tage til det martin?
Martin: Yes.
Rasmus tager kontakt til Mikkel

11. Nye idéer fra Rasmus: Beta-spil og counterstrike
Rasmus: Counterstrike. Fedt. i stedet for at folk sidder alene, så se finalerne sammen. Lave
et arrangement. Sætte en storskærm op.
Martin. Fedt.
Signe: Ville ikke komme til counterstrike men fed idé med at se ting sammen.
Rasmus: Den anden ting: lave en demo-brætspil aften. Snakkede med en fra Arsenalet,
Søren. Kunne være fedt at fremvise nye spil. En chance for at beta-teste nye spil
Kasper: Mega god idé. Signe og martin er enige.
Rasmus kontakter Søren.

