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Formand:
Næstformand

Tobias Leth Skov
Kasper Kristensen

Medlemmer:

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

Ungdomsskole Medarbejder:
Gæst:
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Referent:

Victoria Ledet, Tobias Skov, Kasper Kristensen, Claire Ayoo, Martin
Overgaard Nielsen.
Marie

1. Godkendelse af dagsorden
- Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 03.04.2018
- Godkendt.
3. Ansøgning til VUR
- Anna Elmholdt Bland har ansøgt om at blive medlem af rådet. Hun er enstemmigt
vedtaget som nyt medlem af VUR.
-

Tobias er gået af som formand, men ønsker fortsat at være medlem - også gerne
som næstformand. Kasper går af som næstformand.
Valg af ny formand: Nelle er enstemmigt valgt som ny formand.
Valg af ny næstformand: Anna og Tobias stiller op. Rasmus: Det er måske upraktisk
at formandskabet begge sidder i Barakken. To for og to stemte blank. Anna
konstitueres som næstformand indtil næste møde.

4. Økonomi
- Økonomioversigten er ikke helt korrekt. De 32.500 kr. trukket 2 gange, de er ved at
blive hentet hjem igen.
- Konklusion: Der er ca. 60.000 kr. tilbage.
Ansøgninger
-

Vibstock, 15.-16/6-2018
Ansøger om 15.000 kr.
Sidste år gav vi 15.000 kr. De har modtaget penge fra VUR flere gange.
Nelle: Det er blevet et stort arrangement med mange års erfaring på bagen. Burde
være muligt for dem at søge flere steder fra.
Marie: Det ligger lige oven i eksamensperioden.

-

Anna: Bedre lokation end tidligere.
Der besluttes enstemmigt at udskyde beslutningen til næste gang grundet
spørgsmål.
Nelle og Anna: Skriver til Steen og stiller spørgsmål. Er unge involveret i projektet?

-

Barakken
Ansøger om 20.000 kr.
Udsættes til næste gang, da kun to tilstedeværende medlemmer kan stemme.

-

GRO SELV under Snapsting
Ansøger om 26.600 kr.
Udsætter til næste gang.
Marie sender følgende spørgsmål: Hvem er gruppen bag og hvem skal hjælpe til
med arrangementet? Hvad vil en symbolsk betaling være? Er unge involveret i
projektet? Få en update efter deres møde 3/5.

5. Siden sidst
a. Status for rådet: Hvad har folk fået lavet?
- Nelle og Signe er i gang med Fotorama-projektet.
- Martin i gang med SU-madaften.
b.
-

Status fra Marie
Merch er landet!
Dialog om sammensætningen i VUR
Mødeforberedelse

c. Hjemmeside
- Marie er i gang
d. Hvad er vi? (Jakob)
- Jakob: VUR er en “ja-hat”. Hvor mange kan vi få involveret med hinanden.
Man skal bakke op om hinandens projekter, også selvom man ikke selv har
verdens største interesse for det.
e. Merchandise (Marie)
- Er endelig kommet hjem!
f.
-

Kampagne - søg VUR’s midler (Marie)
Sommerferieprojekt.
Tobias vil måske gerne lave det. Sætte deadline på 1/7.

g. CPR-numre lister
- Mangler svar på Kurt.

6. Fremtidige events og projekter
a. Game Design Workshop

-

Tobias kommer et udkast deltagerinfo senest torsdag. Marie sender det ud til
deltagerne. Pt. 12 tilmeldte, 6 flere melder sig til.
Tobias kommer der hver aften.
3/5: Anna.
10/5: Jakob.
17/5: Nelle.
24/5: Rasmus.

b. SU-madaften
- Martin kommer med info på gruppen.
-

Hvordan gik det?
“Danmark spiser sammen”: http://www.danmarkspisersammen.dk/event-create/
Før næste gang
Næste gang

c. På TUR med VUR
- Biograftur: Nelle og Signe er i gang.
- Jakob og Claire: Outdoor Bjerringbro-arrangement for VUR.
d. Imersion Two
- Marie: Vælge en fra rådet som holder kontakten med Fabio?
- Vil Tobias?

7. Høringsudvalget og ungdomspolitik
- Intet nyt.
8. Facebook
- Opdatere telefonnummeret derinde.
9. Andre idéer
- Anna: Vil gerne lave noget udendørs walk in-biograf på Borgvold ved den store
scene. Signe: Fedt, det er også gjort før!
10. Andet
a. Dato for næste møde: 21/5 kl. 17:00.
11. Eventuelt

