Referat
af møde d. 24.05.2018.

Formand:
Næstformand:
Medlemmer:

Nelle Hoff

Referent:

Nelle Hoff

Claire Ayoo, Jakob Thomsen, Martin Overgaard Nielsen,
Nelle Astrup Donsted Hoff, Rasmus Dybkjær, Signe Sofie Larsen,
Victoria Ledet og Anna Elmholdt Bland
Ungdomsskole Medarbejder:
Marie Tofte
Gæst:
Eva Pinnerup(Børne- og Ungdomsudvalget) og Helle
Pedersen(Sundheds center Viborg)
Afbud:
Signe Sofie Larsen(Game Design), Tobias SKov, Claire Ayo, Jakob
Thomsen, Rasmus Dybkjær(Game Design), Victoria Ledet, Marie Tofte

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 26.04.2018

3.
-

Rådet til VUR
Claire har valgt at stoppe i rådet.
Tobias har valgt at stoppe i rådet
Valg af næstformand.

4. Gæster
- Helle Pedersen Foodmaker
- Praktik ved Sundhedscenter
- Vil undersøge om man kan få foodmaker til viborg
- Da VUR er under kommunen kan vi ikke søge penge ved foodmaker
- Unge der laver mad med unge
- Foodmaker køre med vært
- Har nogle gange mesterlærer hvor en der er god til en speciel ret lærer
deltagerne det
- Kører med tilmelding
- VIA får 600kr til hver gang med 25 deltagende
- Virker e-mail adresse mere forpligtigende
- Formiddag er deadline for tilmelding
- Kasper: VUR er kommunalt støttet så det er en udfordring, men vi kunne evt.
opfordre madaften deltagere
- Hjemmeside; http://foodmaker.dk/
- Kan søge beløb op til 10.000,- De har pop-up cykler
- Bedre madvaner via frivilligt initiativ

-

Evt. besvær med brug af købekort?
Arrangøren er også en hygge person
Evt. lave madaften til foodmaker sponsoreret så vi også spare på VUR
budgettet
Evt. kontakt kulturjægerne
Give opråb til madaften den 28. maj, evt. lave opslag på fb side
Er i praktik indtil den 18. juni

Eva Pinnerup
Mere samarbejde med byrådet
- Repræsentant fra byrådet til ungdsomsråds møder
- Tidligere haft bedre samarbejde
- Hvad kan gøres for at styrke ungdomsrådet - Hvordan kan vi gøre det mere
funktionelt og repræsentativt
- En anden måde at havde valg på - Måske foreninger og ungdomspolitisk
organisationer
- Evt. sætte ungdomsrådet under VTU
- Kasper: evt. have forenings repræsentanter i Ungdomsrådet og evt.
repræsentanter fra elevråd
- Snakke med Steen på Stationen angående støtte og organisatoriske ting
- Husk at få valgt repræsentant til stationen!!
- Vil have bedre oversigt over budget
- Eva finder adgang til budget oversigt
- Ordinært børne/ungdomsudvalgsmæde Tirsdag den 18. September klokken
13.15-13.45 Anette Vester: avv@viborg.dk
- Eva: Foreslår at vi skriver sekretariatschef Fleming Jensen flj@viborg.dk
- Mindre fokus på madaften
- Eva: Det i skal er at få berøring med unge mennesker bredt
- Evt. køre kampagner - Tage ud som råd og snakke med mennesker
- Evt. lave nyt budget når vi får budget oversigt
- Børne ungdomsudvalg vil evt. komme med forslag til os inden 18. september
- Opfrisk hvad et ungdomsråd skal gøre. Er der virkelig events og ‘fester’?! Til
næste møde; Hvad er VUR og hvordan bringer vi det derhen? VUR skal
varetage unges interesse.
- Evt. lave vedtægt om regnskab og indsigt
-

5. Økonomi

-

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.
Status fra Nelle og Anna

-

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.

-

Havefest med Bisse

6. Siden sidst
a. Status for rådet: Hvad har folk fået lavet?
b. Status fra Marie

7. 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
- Budget - Nedskrivning af penge brugt/kvitteringer
c. På TUR med VUR
- Biograftur: Nelle og Signe
- Jakob: Outdoor Bjerringbro-arrangement for VUR.
d. Imersion Two
8. Høringsudvalget og ungdomspolitik
- Høringsudvalg fremlæggelse
9. Facebook
- Opdatere telefonnummeret derinde.
- Ansvarlige for at besvare side
10. Andre idéer
-

11. Andet
a. Dato for næste møde:
12. Eventuelt

