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1. Godkendelse af dagsorden
- Godkendt.
- Astrid har valgt at udtræde af rådet grundet tidspres.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 7.1.2019
- Godkendt.
3. Status fra udvalg
- Rasmus gav status fra Kulturudvalget: Intet nyt.
- Nelle gav status fra Politisk udvalg:
- EP-valgdebat d. 23. april kl. 17:00
- Indtil videre kandidater fra SFU, KU, RU og LAU. Mangler fra andre
kandidater.
- Marie: Hvordan vil I sørge for at folk kommer?
- Nelle: Kasper og jeg har fået Kurt til at spørge samfundsfagslærerne.
- Marie: Kunne være nice hvis I laver noget, som kan sendes ud på
gymnasierne osv. Jennie vil gerne lave det.
- Aftaler at skrivet er sendt ud inden ugens afslutning.
- Vi lokker med snacks.
- Kasper: Booste opslaget for 100 kr. pr. uge fremadrettet. Rådet vedtager
dette.
- Marie: Give begivenheden et løft og så booster vi den på søndag.
- Aftaler at Jennie skriver søndag 24/2.
- Nelle: Sidder i bestyrelsen i Viborg Tværpolitiske Hus (VTU). Disse er nu
vores samarbejdspartner med debatten.

-

Kasper: Afholdelse møde med dem i midt marts. Afholde det d. 21. marts.
Nelle aftaler møde med dem og skriver til dem undervejs.
Marie: Har I styr på en ordstyrer? Foreslår Ulrik Willbek. Kasper er valgt til
det.
Marie: Hvilke emner skal debatteres? Hive emner fra forskellige unge.
Kasper: Der skal være tid til publikums spørgsmål.
Rasmus: Hvis jeg er publikum, så ville jeg ikke vide, hvad jeg skulle spørge
om.
Jennie: Er der rejserefusion til deltagerne?
Rådet vedtager, at deltagerne i debatten får refunderet deres rejseudgifter.
Åbningen af VTU 2. februar
Kasper: Det gik godt. Flot med meget mediedækning. Der skal hænges noget
op med, at VUR har støttet.

4. Opfølgning af BETA brætspil
- Kostede ca. 100 kr. Arrangementet gik godt. 9 deltagere. Der er stemning for at
afholde det igen.
- Søren fra spilfirmaet var også positiv og vil gerne samarbejde igen.
5. Workshop: Hørringssvar til VUR’s vedtægtsændringer

Vedtægtsændring

Ændringsforslag

§3

stk. 3

VUR være repræsenteret i Viborg Ungdomsskoles bestyrelse
og i Ungbo. VUR’s medlemmer dertil skal vælges
demokratisk.

§4

stk. 1

Det bliver noget bøvl i praksis med at nogle skal være fra
10.klasse op og nogle fra 8. Klasse af. Vi foreslår kompromis:
nedre grænse skal være 9. Klasse til og med 24 år.
Hvilke ungdomssuddannelser er der tale om?
1 plads til hver ungdomsuddannelsesinstitution. Derved sikres
forskellighed og geografisk repræsentation.
Hvornår skal de være de største partier?
1. Oktober i valgåret.
Medlemmerne fra ungdomspartierne og
ungdomsuddannelserne skal være demokratisk valgt - og
IKKE udpeget.

stk. 2

Tilføjelse: Og eller indskrevet på ungdomsuddannelse eller
9.klasse eller 10. Klasse eller svarende til det i Viborg.
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stk. 3

Rigtig godt. Demokratisk valgt - væk med udpeges.
Suppleanterne inviteres også til møder og har taleret til
møderne. Formål: Engagere dem i arbejdet.

stk. 4

Væk med udpege.
Melde GF på hjemmeside og relevante sociale medier.
Melde GF senest 1 måned før afholdelse.
Tilføje ordet generalforsamling.
Hvem har stemmeret til Generalforsamlingen: Alle der kan
være valgbare.
Afstemningsreglerne fra sidste vedtægter tages med over som
ændringsforslag.
2-årig valgperiode:
2 år er meget lang tid at binde sig for som ung.
Ungdomspolitiske organisationer og ungdomsuddannelser.
Afskrækkende effekt. Derfor vil rådet bibeholde: 1-årig
valgperiode.

§5

stk. 6

Ved stemmelighed: Formandens stemme tæller dobbelt.

Tilføje

Indsupplering
Nogen dropper ud. Suppleant ind og så vælges ny suppleant.

Tilføje

Eksklusion
Hvis ikke møder op gange, så eksklusion. Ikke overholder
forretningsorden. Kræver et flertal og vurderes gyldigt
grundlag af den ansatte. Uanstændig opførsel og
modarbejdelse af VUR.

Tilføje

Rette: 9 klasse
Tilføjelse
VUR’s medlemmer har mødepligt. Pligt til at melde afbud
med gyldig grund til formanden senest 2 dage før mødet.
Hvis overskrides, så skal det godkendes af et flertal af rådet for
ikke at tælle som dårligt fravær.

§7

stk. 1

Stk. 1 vildt godt.
Præcisering: Stemmeret i underudvalget og taleret på Viborg
Ungdomsråds møder.
Valg til underudvalg: Man sender en kort, skriftlig ansøgning
til VUR, de behandler den og flertal så stemt ind.
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§8

stk. 1

Præcisering: Fast base på Ungdomsskolen, hvor har lokale.
Møder kan afholdes i Viborg Kommune, men som
udgangspunkt på ungdomsskolen.

§ 10

stk. 1

Ændre det til 1 års mellemrum. Afstemningerne skal være på
generalforsamlinger.

6. Workshop: Udfordringer og løsninger på VUR’s arbejde
Resume: Først brainstormerede rådet over fordele ved at være medlem af VUR. Derefter
brainstormerede rådet på udfordringer forbundet med at være VUR-medlem og hvilke udfordringer,
der kan ligge til grund for, at det er svært at tiltrække nye medlemmer. Afslutningsvis brainstormede
rådet om mulige løsninger på de lokaliserede udfordringer.
Fordele ved at være medlem af VUR: indflydelse på hvad der har med unge at gøre, godt selskab,
en prøvelse/udfordring, der er penge til at gøre ting, gode netværksmuligheder (lige pludselige er du
til møde med borgmesteren), bliver klogere på ideudvikling, pizza, lærerigt nogle gange, erfaringer
man kan tage med sig - hvordan planlægger og udvikler man ting, organisatorisk erfaringer, ser godt
ud på CV’et, ved meget mere om hvad der foregår i Viborg.
Udfordringer og mulige løsninger
Hvad får unge til at fraholde sig fra at være en del af VUR?
Udfordringer

Løsning(er)

Intet eller meget lidt kendskab til VUR

Mund-til-øre-metoden: Fortæl dine venner om
VUR

Kultur på HHX: Det er nedern at være en del af
VUR + VUR er røv sygt

Rebranding af VUR

Problemer med image

Være mere aktiv på SoMe, FB + Instagram +
snapchat

Hvilke problemer oplever I som VUR-medlemmer?
Udfordringer

Løsning(er)

Papirarbejde

Uddeleger

Gruppechat
●

Luk den

Mudrede forventninger oppefra + Svært at få
overblik

Bedre dialog med kommune + bedre oplysning
om struktur til medlemmerne + konkret
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forventningsafstemning
Svingende aktivitet

Vedtægtsændring med mødepligt +
eksklusionsgrundlag

Vi har forskellige planer

Skabe en fælles vision og mission

Uregelmæssige møder

Arbejd med at holde møder på faste dage og
planlæg længere frem

Vi er ikke gode til at gennemføre ting

Man skal være bedre til at forpligte sig +
gentagne svigt kan være eksklusionsgrundlag

Der sker virkelig ikke for meget

Nåede den ikke

Få ordet ud

Nåede den ikke

Få ordet ud

Nåede den ikke

Møderne ligger for sent eller for tidligt

Nåede den ikke

Manglende engagement

mere sjov og ballade. Madaftner og hygge.
Mindre forpligtende… idk? Drevet af tillid og
lyst…. ikke voldsomt lange møder men
hyggelige små???

Organisatorisk arbejde

Nåede den ikke

Uoverensstemmelser

Nåede den ikke

Overlappende med ovenstående
Udfordringer

Løsning(er)

Vi har ofte andre første prioriteter

En årsplan

Homogenitet, dvs. VUR er en meget ens
gruppe)

Vedtægtsændringerne ændrer det formentligt

Tidsmæssig udfordring ift. uddannelse

Uløseligt?
‘Lave’ Større incitament til at fortsætte i rådet
efter gym…. også brande det mod folk efter
gym. Kulturvækstlag...inddrage kulturskaberne& jægerne… opfordre andre kultur-grupper til at
have min. et medlem.. fx game, de frivilliges
hus, barakken, osv. Måske biblo??

Transport til ungdomsskolen

Uløseligt?

Det er fritid man skal bruge på andre

Uløseligt?
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Næste møde: Opfølge på workshop + lave konkrete initiativer
- Marie: Vil gerne lave en workshop vol. 2 om motivation hos VUR-medlemmerne og at finde
løsningerne på vores udfordringerne. Rådet er positive og Marie forbereder en session til
næste møde.
- Hver fra rådet tænker over en løsning i praksis til næste møde.
7. Opfølgning på møde med Claus Drachmann
- Nelle kom med en beretning. Han beklager ikke at svaret før nu.
- Inviterer os til møde d. 14. marts fra 15:30-16:20 på Rådhuset.
- Har et telefonmøde med Claus d. 5. marts.
- Claus: Vil gerne holde med formandskabet hver 2. måned til frokosttid efter august
2019. Tidspunktet skal ændres.
8. Lægdommerer
- Nelle har modtaget en mail fra kommunen, hvor de søger lægdommere.
- Victoria ville gerne, men fik at vide de kun søgte unge med anden etnisk herkomst.
- Nelle: Slår det op på Facebookside.
9. Psykologhjælp i Viborg
- Rasmus: Det havde jeg ikke hørt om før. Det lyder meget fedt. VUR skal
videreformidle det.
- Kasper: Laver opslag på Facebook-siden sidst på ugen.
10. Økonomi
- Økonomisk status
- Marie: Der er altså 120 k tilbage trods af, at den økonomiske oversigt beretter
om 101 k. Har tjekket med Børge og Kurt fra Ungdomsskolen.
- Ikke modtaget ansøgninger vedrørende VUR’s midler.
- Kursus i grafisk facilitering + bog + tuscher
- Marie: Kunne godt tænke sig, at vi sammen gør møderne mere spændende.
Har researchet og fundet frem til et introduktionskursus til grafisk facilitering.
Kurset grafisk facilitering koster 3.500 kr. Tuscher koster ca. 300 kr. og
bogen koster ca. 400 kr. Lover at lære fra sig efter kurset, eksempelvis
afholde en workshop for VUR-medlemmer.
- Rasmus: Det kunne være så nice med mere spændende møder.
- Rådet vedtager enstemmigt, at Marie gerne må tage på kurset.

11. Nye ideer
12. Hvem gør hvad til hvornår?
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Hvem
Kasper

Nelle

Hvad

Hvornår (Deadline)

Opgave fra workshop: Ide til organisering af
årsplan

Næste møde 14/3

FB-opslag om gratis psykologhjælp for unge
i Viborg Kommune

Søndag 24/2

Udfærdige skriv til reklame til EP-debatten

Søndag 24/2

Opgave fra workshop: Ide til SoMe-indsats
Næste møde 14/3
FB-opslag om Viborg Kommune søger
lægdommere
?
EP-debat: Holder møde med VTU.
Møde: 21/3
Rasmus

Jennie

Opgave fra workshop: Initiativ til socialt
arrangement

Næste møde 14/3

Lave FB-begivenhed for næste møde

Søndag 24/2

Opgave fra workshop: Ideer til rebranding

Næste møde 14/3

Opdatere EP-begivenhed
24/2
Victoria

Opgave fra workshop: Idéer til sociale
arrangementer

Næste møde 14/3

Lave begivenhed for socialt arrangement hos
sig selv d. 27/4.
Martin

Opgave fra workshop: Udvælger sit eget
fokuspunkt

Næste møde 14/3

Signe

Opgave fra workshop: Udvælger sit eget
fokuspunkt

Næste møde 14/3

Edith

Opgave fra workshop: Udvælger sit eget
fokuspunkt

Næste møde 14/3

Anna

Opgave fra workshop: Udvælger sit eget
fokuspunkt

Næste møde 14/3

Marie

Opgave fra workshop: Sørger for at folk

Kontaktes af Jennie søndag
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overholder deadlines

24/2 vedr. boost af FB-debat

Snarest
Bestiller kursus i grafisk facilitering + tuscher
+ bog

13. Næste møde
- 14. marts
- Rasmus laver begivenhed senest søndag 24/2.
14. Evt.
-

Victoria: Kunne være nice med et fælles arrangement til marts/april som afsked.
Inviterede rådet hjem til sig lørdag d. 27. april.
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