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1. Godkendelse af referat fra d. 14. marts 2019
- Godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden
- Godkendt.
3. Valg af referent
- Godkendt.
4. Valg af ny næstformand
- Kasper er enstemmigt valgt.
5. Status på samarbejde med Claus Drachmann & status på vedtægtssagen
- B & U har vedtaget deres indstilling til VUR’s fremtidige vedtægter https://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-r
eferater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn-2018til2021/Boerne-og-Ungdomsudval
get/2019/3/Moede201903261215?fbclid=IwAR1TwTDx2k8r2fBLnPkvHrVsZ
6Nr-gVTHAuEGTwrXvhtVVi5sAVGvtO7VgI#7. Byrådet har valgt ikke at
imødekomme VUR’s indstilling om, at formandens stemme tæller dobbelt.
Nelle har indgået korrespondance med Drachmann og forventer svar snart.
- Formandsskabet begynder at afholde møder med Drachmann fra maj af.
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Han kommer til EP-debatten.

6. Arbejdsplan for resten af denne VUR’s tid
- En af Kaspers arbejdsopgaver. Han foreslår, at VUR laver en arbejdsplan for
året på førstkommende møde efter generalforsamlingen.
Arbejdsplan for nuværende VUR:
- Forårskampagne: Få unge til at stemme til EP-valget.
- Nelle: Lave gågadekampagne og/eller tage ud på skoler. Kasper
kan godt tage med.
- Rasmus: Lave FB-kampagne.
- Der skal laves flyers + Facebook-annonce.
- Ansvarlige: Politisk udvalg. De sætter sig selv og arbejde med
opgaven.
- Implementering af de nye vedtægter sammen med Marie
- Nelle.
- SoME-indsats
- Instagram: Anna
- Facebook: Rasmus
- Snapstinget
- Anna: Der kommer snart Snapstinget 21.-30. juni 2019. Det
kunne være oplagt, hvis VUR bidrog med et eller andet.
- Kasper: Give mad til unge.
- Edith: Lave fællesspisning.
- Martin: Vi må nok ikke dele mad ud.
- Marie: Det ligger over i eksamensperioden - hvem af jer har tid
til det af jer?
- Anna: Vi kunne se om evt. Barakken vil hjælpe.
- Victoria: Vi kunne også hjælpe/støtte andre.
- Martin: Man kunne høre Snapstinget ad om de kunne bruge
hjælp og så kan VUR sætte sine bannere ud. Martin sender
mail.
- Victoria: Vil gerne hjælpe fra 6. juni af.
- Efterårskampagne: Bliv frivillig!
- Rasmus: Der er ikke noget politisk valg der.
- Jennie: Mange nye studerende til byen - engager jer i Viborg!
Eks. afholde frivillighedsbørs.
- Edith: Vi kan måske lave nogle arrangementer, som folk så kan
komme til og så blive inspireret til selv at lave arrangementer.
- Anna: SU-madaften var der jeg fandt ud af, at VUR eksisterer.
- Nelle: Vi kunne samarbejde med De Frivilliges Hus.
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Marie: Man kan også lave caféer, hvor unge har få hjælp til at
lave projekter.
- Anna: Kunne være en god ide at samarbejde med nogle.
- Chefkoordinator: Anna. Sammen med kulturudvalget udarbejde
en kampagne.
- Martin: Der skal ske noget fedt efter arrangementerne.
Afholde Unge på Tinge / Ungeparlament: Gerne sidste uge i
september 2019
- Hvad vil de unge gerne i Viborg Kommune?
- Ansvarlig: Kasper.
- Marie: I skal begynde på det allerede nu, eks. få nogle
skoleklasser til at deltage.
- Rasmus: Er det ikke problematisk, da VUR udskiftes
efterfølgende. Måske de ikke mener det samme.
- Kasper: Så må det falde.

Kasper og Nelle skriver planen ren på onsdag 3/4. På næste møde styrer Kasper en
opsamling på alle de her arbejdsopgaver.
VUR vedtog enstemmigt handlingsplanen.

7. Opsamling på arbejdsopgaver fra sidst
a. Nelle
- Har kontakten med Drachmann
- Har arbejdet videre med EP-debatten
b. Kasper
- Flere ungdomsboliger?
- Bedre transport i Viborg Kommune
- Lave spørgeskemaundersøgelse
- Mangler at lave gratis psykologhjælp-opslag.
c. Rasmus
- Har fået styr på CC og videresendelse af VUR-mails.
- Laver gratis psykologhjælp-opslag.
d. Jennie
- Får opdateret FB-beskrivelsen med Olivias skriv.
- Har fået udarbejdet
- Anna: Instagram er hendes arbejdsopgave nu. Der skal opdateres efter
hvert møde.
- Der er en gammel Instagram-profil - Anna skriver til hende.
- Får oprettet de sidste begivenheder.
e. Victoria
- Idéer til ryste-sammen-aktiviteter for nye VUR’ere.
- VUR-arrangement d. 27. april kl. 17 hos Victoria.
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f. Edith
- Hjælper til med postkort.
g. Anna
- Vil gerne stå for det næste sociale arrangementer, der bliver d. 8. juni.
h. Signe
- Kunstneren vil gerne hjælpe med postkortet har sagt ja:
https://www.instagram.com/unatheartist/?hl=da&fbclid=IwAR0HyE0x
dRpwAaQDRGI5SHsbnTuerj6XIbe6-CpLIMyCr-OuIbAovDVm4gE
8. Opgaver til næste møde
Nelle: EP-debat. Implementering af de nye vedtægter. Arbejder videre stem til
EP-valget.
Kasper: Arbejder videre med transport-sagen mhb. at skrive et læserbrev. Arbejder
videre stem til EP-valget.
Victoria: Kigger lidt videre på Snapsting.
Martin: Sende mail til Snapsting.
Rasmus: Hjælper ting med Snapsting. Laver gratis psykologhjælp-opslag.
Anna: Planlægge frivillighedskampagnen. Der skal afholdes møde i kultur-udvalget.
Jennie: Laver FB-begivenheder for de næste møder. Laver VUR-header til rigtig
format. Kigger generelt på FB-siden. Arbejd videre stem til EP-valget.
Edith: Vil gerne være med på postkort-holdet.
Marie: Postkortholdet. Implementering af de nye vedtægter.
9. Andet
- Jennie: Kunne VUR tænke sig være med at samle skrald ind til næste års
skraldeindsamlingsdag?
10. Evt.
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