Referat
af møde d. 26.06.2018.

Formand:
Næstformand:
Medlemmer:
Ungdomsskole Medarbejder:
Gæst:
Afbud:
Referent:

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

1. Godkendelse af dagsorden
- Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 24.05.2018
- Godkendt.
3. Personvalg
- Valg af næstformand
- Martin er enstemmigt valgt.
-

Valg af repræsentant i Borgerhuset Stationens bestyrelse
Anna enstemmigt valgt.

4. Beretning om gæster fra sidste møde
- Helle Pedersen, praktikant hos Viborg Sundhedscenter, Foodmaker
(http://foodmaker.dk/)
-

Eva Pinnerup, Byrådsmedlem
Budgetoversigt
- Marie: Kan forstå, at I ønsker større indsigt i budgetterne. De er udsendt til
hvert møde, og hvis ikke eftersendes de.

- Måske skal SU-madaften ikke være Ungdomsrådets opgave længere? Måske en opgave,
der i fremtiden skal finansieres af Foodmaker?
- Nelle: Synes vi bruger for mange penge på SU-madaften.
- Kasper: Måske skal VUR i mindre grad afholde arrangementer.
- Martin: Synes vi i højere grad skal samarbejde med unge der arrangerer arrangementer.
- Martin: Kunne få råd af andre Ungdomsråd.
- Nelle: Kontakt med skoler. Ansvarlig for det.

5. Siden sidst
a. Status for rådet: Hvad har folk fået lavet?
b. Status fra Marie
- Opdatering af Drev, opdatering af hjemmeside, hjælp med Game Design
Workshop

6. Økonomi

-

Økonomisk status for rådet
Marie har forhandlet sig til rejsegodtgørelse. Det ses af ungdomsrådets
økonomioversigt, at disse penge er trukket fra VUR’s konto. Dette er ikke
acceptabelt. Marie sender mail til Kurt og holder VUR opdateret.
Der er ca. 89.000 kr. tilbage til året.

-

Ansøgninger
Vibstock (ansøgning modtaget 17/4-2018)
Projektbeskrivelse: Koncert for unge.
Afholdes 15.-16/6-2018
Ansøger om: 15.000 kr.
Status fra Nelle og Anna
Nelle sender undskyldning.

-

-

-

-

Barakken (ansøgning modtaget 23/4-2018)
Projektbeskrivelse: “Projektet har til formål at drive et samlingssted for ungekultur i
Viborg Kommune. Barakken er ikke én konkret aktivitet/begivenhed, men i stedet en
proces, der indebærer en række forskellige tiltag, for at drive huset. Stedet skal
kunne rumme kunstatelier, workshops, værksted, scene, mødelokale, kontor og
meget mere. Huset vil være platform for aktiviteter og begivenheder, der er relateret
til disse, eksempelvis kunstudstillinger, musikarrangementer, tøjmarkeder,
fællesspisning, lektiecafé m.m. Det, der her søges penge til, er møbleringen af huset.
Denne møblering er i formen af en bar, scene, køkken, reoler, køkkenskabe.”
Ansøger om: 20.000 kr. til møbler.
Udsættes igen. Nelle spørger om status.
GRO SELV under Snapsting (ansøgning modtaget 24/4-2018)
Projektbeskrivelse: “Projektet i forbindelse med Snapsting går ud på, at jeg og
forhåbentlig en masse andre unge skal arrangere en række aktiviteter og workshops
med fokus på bæredygtighed indenfor de tre temaer; mad, bolig og oplevelser.”
Afholdes: Under Snapstinget.
Ansøger om: 26.600 kr.
Nelle sender undskyldning.

-

-

-

-

Havefest med Bisse (ansøgning modtaget 26/4-2018)
Projektbeskrivelse: “Arrangementet bliver på denne form: Det vi forestiller os er, at
det bliver et tredelt arrangement, som starter med en artist talk, hvor Bisse fortæller
lidt om måden, hvorpå han arbejder med tekster og musik. Herefter er der havefest i
bibliotekshaven med håndbajer, hotdogs og up and coming dj's fra Viborg (hvor
Bisse har tid til at få noget og spise, slappe lidt af og lave lydprøve på Paletten), og
så til sidst ville der være en lækker koncert på Paletten med Bisse og hans smukke
musik. Vi vil gerne lave arrangementet som et skoleopstartsarrangement, som jeg
har skrevet i en tidligere mail. Arrangementet sker i samarbejde med DIFFUS, Viborg
Bibliotekerne og Paletten.”
Afholdes: 31/8-2018
Ansøger om: 15.000 kr.
Afgørelse. Martin: Synes vi bør give noget. Flertal imod at støtte projektet: Federe
med frivillige kunstnere.
Nelle sender svar til ansøgerne.

DIFFUS
Projektbeskrivelse: Fejring af Palettens 25 års jubilæum.
- “Tilskuddet som søges fra Viborg Ungdomsråd vil primært bruges til booking
af Ung Simba, og derved som støtte til det musiske vækstlag i Viborg samt
være tilskud til booking af De Danske Hyrder. Disse vil fungere som et
forbillede og et eksempel på, hvad man i høj grad kan opnå som musiker, og
forhåbentligt være både til inspiration og motivation til Viborgs musikalske
ungdom.”
Afholdes: 17.-18. august 2018
Ansøger om: 10.000 kr.
Afgørelse. Ansøgningen er stemt igennem.
Nelle sender svar.

7. Fremtidige events og projekter
a. Evaluering af Game Design Workshop
- Rasmus: Deltagerne virkede glade for arrangementet. Svært med fokus under
arrangementet. Nelle enig.
- Ikke optimalt pludseligt at rykke datoer. Ikke i orden.
- Dyrt arrangement.
- Vigtigt fremadrettet at et så stort projekt er noget, som man er fælles omkring.
- Deltagerne skal have depositum tilbage.

b. SU-madaften

-

-

Sidste madaften: Få mennesker. Noget rod med planlægning og udførsel. Dog
hyggeligt arrangement. Der var for meget mad. NB: Man må ikke bruge
opvaskemaskinerne.
Martin vil gerne sørge for noget overdragelse til Foodmaker. Undersøger sagen.

c. På TUR med VUR
- Biograftur: Nelle og Signe
- Udsættes.
d. Imersion Two
- Kontaktperson/ansvarlig for VUR’s deltagelse: Rasmus.
8. Høringsudvalget og ungdomspolitik
- Kasper: Ønsker nye politikker. Der er et møde i B&U i september, som Nelle og
Kasper tager til.
9. Facebook
- Opdatere telefonnummeret derinde.
- Ansvarlige for at besvare siden: Pt. Martin og måske Jakob.
10. Andre idéer
- Jakob: Outdoor Bjerringbro-arrangement for VUR.
- Udsættes.
- Anna: Samarbejde med biblioteket om Walk-In-Biograf. Har forhørt sig med Kulturjægerne,
som tidligere har lavet det.
11. Andet
a. Dato for næste møde: Folk skal besvare doodle inden 1/7.
12. Eventuelt

