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Referent:

Tobias Leth Skov
Kasper Kristensen
Claire Ayoo, Jakob Thomsen, Martin Overgaard Nielsen,
Nelle Astrp Donsted Hoff, Rasmus Dybkjær, Signe Sofie Larsen og
Victoria Ledet
Marie Tofte
Tobias (syg), Victoria, Jakob, Signe (skole).
Marie.

1. Godkendelse af dagsorden
- Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 11.01.2018
- Bevillinger (Marie). Reminder til jer: Det er vigtigt, at I får skrevet alle de beslutninger
I tager ned i referatet til møderne jf. beløbet til Game Design Workshops.
- Referatet er godkendt efter rettelse af godkendt beløb på 10.400 kr. til Game Design
Workshop i referatet.
3. Siden sidst
a. Hjemmeside - Jakob og Rasmus
- Forslag om nye “forside” med en “introtekst”, billeder og faner til
underemnerne. Have en fane og underemne om “sådan søger du penge
- Rådet var meget begejstret for idéerne og Marie vil få dem implementeret.
b. Hvad er vi? - Jakob
- Udskydes til næste gang.
c. Madaften
i.
Hvordan gik det?
- Martin: Generelt en stressende omgang. Lidt problemer med
opskrifterne. Måske var lokalet dobbeltbooket, tjekker op på
reservationerne fremadrettet, få bekræftelse på mail. Rådet skal tage
mere ansvar under SU-madaften, dog gik Signe forrest og var meget
hjælpsom. Fremover skal der være en klar ansvarsfordeling fra starten
af. Kasper: Måske hver VUR’er skal være ansvarlig for et bord?
Martin, ide: VS-retter, f.eks. det nye plante-hakkekød.
ii.
Før næste gang
iii.
Næste gang
- Martin booker 19/3 og 30/4

d.
e.
f.
g.
-

Game Design Workshop - Tobias
Tobias skal lægge en status ud på Facebookgruppen.
Merchandise (Marie)
Vi mangler at få rettet logoet til, det kan Tobias.
Kampagne - søg VUR’s midler (Marie)
Øget fokus på det generelt, hjemmeside og FB - sammen med Jakob?
Nelle: Idé, lave en guide med billeder.
Vedtægtsændring (Marie)
Marie er blevet opmærksom på §15 i vedtægterne, hvilket betyder, at vi skal
have sendt vedtægtsændringerne ind til Kommunen (Børn- og
Ungeforvaltningen) til godkendelse.
h. Status fra Hørringsudvalget
- Snart kommer der en ny børne- og ungepolitik i Kommunen.
i. Fremtidige events.
i.
På TUR med VUR - Signe og Jakob
- Udskydes.
ii.
Bagedysten - Martin og Nelle
- Idé til SU-madaften.
iii.
Foredrag, kursus ??? (Marie)
- Marie: Måske det var en idé at holde et foredrag eller kursus med en
kendt person?
- Rådet tog godt imod idéen.
- Kasper: Idé, foredrag med Signe Munk om politisk indflydelse som
ung. Martin: Ikke interesseret.
- Nelle: Idé, Kevin Magnussen.
- Nelle og Kasper: Idé, debatkursus. Undersøge mulighederne.
4. Politisk ungdomshus Viborg
- Marie er blevet kontaktet via mail af DSU’s næstformand Marie Møller, der ønsker
økonomisk støtte og samarbejde ift. at danne et politisk ungdomshus i Viborg.
- Marie har lidt svært ved at få fat i hende, har også inviteret hende til mødet i dag.
- Ifølge vedtægterne er det ikke muligt at støtte drift (husleje), så hvis det er det de
søger, så kan vi ikke give det.
5.
-

Ungdomspolitik
Hørringsudvalget mødtes 23/1 og lavede 10 bud for ungdommen i Viborg.
Kasper: Møde med Børne og Ungeudvalget sidst i februar.
Martin: Måske bruge et andet ord end ungdomspolitik?

6. Facebook
- Udskydes.
- Kasper: Kan vi fremover skrive i FB-gruppen frem for Messenger. Rådet støttede
forslaget.
7. Økonomi
- Økonomisk status: Eftersendes.

-

Manglende regnskaber: Hentes fra Game Expo og ansøgningen fra sidst.
Nelle: Idé, ligge et vejledende budget.

8. Andet
a.
b.
c.
d.
e.
-

Anden ugedato for møder?
Fremover tirsdage frem for torsdage.
Dato for næste møde
Tirsdag 6/3.
Teambuilding for rådet - Claire og Jakob
Forbereder udkast.
Besøge et andet ungdomsråd / Workshop med NAU (Marie)
Viborg Uddannelsesråd
Marie er blevet ringet op af en fra Viborg Uddannelsesråd, der gerne vil
inddrage Viborg Ungdomsråd. Hun vender tilbage.

9. Eventuelt

