Referat
af møde d. 11. januar 2018.

Formand:
Næstformand

Tobias Leth Skov
Kasper Kristensen

Medlemmer:

Ungdomsskolemedarbejder:
Referent:

Claire Ayoo, Jakob Thomsen, Martin Overgaard Nielsen,
Nelle Astrup Donsted Hoff, Rasmus Dybkjær, Signe Sofie Larsen og
Victoria Ledet.
Marie Tofte
Rasmus og Victoria

Afbud:

Marie Tofte, grundet eksamen.

1. Godkendelse af dagsorden
- Enstemmigt godkendt
2. Godkendelse af referat fra konstituerende møde 12/12-2017
- Godkendt
3. Viborg Ungdomsskole bestyrelsesmøde
- Gode nyheder
- Grundet for lavt forbrug i løbet af 2016 og 2017 har VUR 160.340kr (estimeret) til
2018’s budget.
3. Økonomi
- Regnskab fra 2017 er klar til næste møde.
- Ansøgning til Rotation
- 2350 kr.
- Jakob: Forskellige beløb i de to dokumenter uploadet.
- Diskussion om alkohol, og hvor vidt vi må donere penge til arrangementer
der inkluderer alkohol.
- Kasper: Selv om der skulle serveres alkohol, men det er jo ikke det som
vores penge går til.
- Rasmus: Synes det er en god idé med et alternativ for unge til at gå i byen.
- Kasper: Fedt med en mulighed for de 17 årige, der ikke indkluderer, at de
skal snyde sig forbi en dørmand.
- Nelle: Hvis der ikke står noget i vores vedtægter ;)))
- Kasper: Kan vi evt få sat nogle sponsormærker op? Like.. banner osv.
- Jakob: Vi har jo også doneret til til Vibstock. Martin: Udsmider? Det er nok
ikke en fest der tiltrækker kampbrødre??????
- Signe: Vi kunne jo evt dele deres begivenhed.
- Stemme om donation på 3250 kr.
- Alle stemmer for.
Krav fra ungdomsrådets side:
Vi skal have lov til at promovere os selv ved hjælp af banner,
og i beskrivelsen i eventet.
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Vi vil gerne have at arrangørerne garanterer for de
deltagenes sikkerhed.
Pengene må under ingen omstændigheder gå til alkohol.
4. Siden sidst / Arbejdspunkt
- Hjemmesiden v. Jakob og Rasmus
- Der er ingen udvikling på området.
- Der aftales en dato til udvalgsmøde efter dagens møde.
- Game Design Workshops
- Skriftligt udlæg er kreeret, og der diskuteres datoer.
- Tobias: Jeg foreslår datoerne 3,10, 17 og 24 maj
- Jakob: D. 10 Maj er kristi himmelfartsdag
- Nelle: Hvad med depositum?
- Martin: Men hvordan skal det fungere? Hvordan sørger man for at alle får pengene
tilbage?
- Tobias: Vi laver en anonym afstemning, hvor man skriver det ønskede beløb at betale
i depositum.
- Jakob tæller beløbene sammen, og finder gennemsnittet. Gennemsnittet blev 66,25
kroner hvilket bliver rundet ned til 65 kroner.
- Snak om hvordan vi administrerer det med betaling, udbetaling og hæftning for hvis
der er for mange penge eller for få penge.
- Tobias snakker med Kurt om hvordan alting omkring dette fungerer, og hvordan man
undgår at komme i klemme.
- Hvem stemmer for at vi afholder arrangementet:
- Kasper, Tobias, Signe, Nelle, Viktoria og Jakob stemmer for. Martin stemmer
imod. Rasmus stemmer blankt.
- Der blev desuden bevilget 10.400 kr. til projektet.
- Lokalet
- Der er enighed om, at vi ikke arbejder mere med kælderlokalet indtil vi har arrangeret
et større lokale.
- Kontakt til Ungbo, Borgerhuset Stationen
- Kasper er blevet accepteret ind i UngBo’s bestyrelse, og vil deltage i første
bestyrelsesmøde i marts.
- Tobias har kontaktet Borgerhuset Stationen, men har endnu ikke fået svar.
- Status fra Høringsudvalget
- Høringsudvalget har konstateret, at alle møderne indtil videre har omhandlet valg af
pladser i de relevante udvalg, og derfor har der ikke været nogen høringer indtil
videre.
5. Ungdomspolitik
- Kasper og Tobias er blevet inviteret til diskussion med Børn og Ungeudvalget. Derfor vil de
gerne have et ungdomspolitiske grundlag som udgangspunkt diskussion.
- Kasper: Noget vi alle sammen kan stå inde for er et ungdomshus eller en anden form for
kulturelt ungdomssted.
- Nelle: Måske kunne man måske forbedre samarbejdet mellem de unge mellem forskellige
skoler. Sådan så ungdomsuddanelser har et nærmere sammenhold. Dettte kunne eventuelt
indkluderes i et ungdomshus.
Kasper: Det er ærgerligt at nogle skoler udelukkes fra andre skolers gymnasiefester. Dette
splitter dem op.
- Fokus på flere uddannelser til Viborg, og arbejde på at få et fedt ungdomsliv, så de unge ikke
forsvinder efter gymnasie.
- Nedsættelse af et udvalg der kan fortsætte arbejdet med dette.
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Kasper, Rasmus, Jakob og Nelle melder sig frivilligt.

6. Ungdomspolitisk hus
- Kasper: Eve har forslag om tværpolitisk hus, hvor rådene og partier kan være
- Tobias: Hvad er udsigterne for det?
- Kasper: Ved det ikke. Hun sidder både i Økonomi og i Børne- og Unge udvalget og vil foreslå
dette i begge valg.
- Jakob: Synes vi skal sige ja, da vi indtil dette bliver udført, kan fortsætte med at være hos
ungdomsskolen
- Rasmus: Hvordan er dette i forhold til ungdomsskolen? Vores forbindelse til
ungdomsskolen/tilknytning
- Martin: Jeg synes, vi skal holde fast i vores rum i kælderen
- Tobias: Skal vi både have lokale i Ungdomshuset og på Ungdomsskolen (som opbevaring)
- Kasper vil tilbagemelde at vi kunne være interesserede i et lokale i ungdomshus

7. Andet
- SU madaften lokale den 29 januar og den 26 februar, fra kl. 17
- Ikke styr på mad, evt. sundt mad eller vegetar aften
- Januar = nytårskur. Dermed er sund madaften en god mulighed
- Navnet på SU-madaften skal overvejes, fordi folk bliver forvirrede af SU delen og tror
at det kun er unge på SU der må komme
- Evt. flere puns. VUR på KUR
- Bagedysten, evt event
- Martin og Nelle vil gerne primært stå for det.
- VUR på TUR
- Ture rundt i Viborg, for eksempel museum for alle unge
- Facebookbegivenhed, deltag på begivenhed
- VUR betaler
- Evt. “mængderabat” eller promotion af VUR
- Mad og drikke til deltagere
- Signe, Jakob står for dette
- GameExpo
- Som sidste år, men større
- Ønsker vi at deltage i dette
- Tobias: Sidste år var det helt vildt fedt
- Noget i postkasser med VUR logo på
8. Eventuelt
- Pulje til arrangementer uden for Viborg by: Unge uden for Viborg by skal også have
kærlighed, derfor ønsker vi at give dem penge
- Kom mere uden for byen
- Teambuilding for ungdomsrådet
- Claire, Jakob
- Næste møde 8 februar - spisning kl 17, møde kl 17:30
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