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1. Godkendelse af dagsorden
a. Godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 1.11.2018
a. Godkendt
3. Valg af referent
a. Nelle
4. Gæst - Claus Drachmann
Claus Drachmann: Chef for skolelederne i Viborg. Har til opgave at koordinere med
Ungdomsrådet -”få bedre styr på det”
Skal hjælpe med at bringe vores stemme med ind i det politiske. Vil sammensætte
ungdomsråd og elevråd anderledes. Mødestabiliteten skal styrkes hvis vi skal tages seriøst
af politikerne
Paragraf 4 - Ungdomspartierne - Det kunne være en presbælte for unge at melde sig ind i
politiske ungdomsorganisationer
- Astrid: Det er ikke fair at en uengageret tager plads fra en engageret.
- Nelle: Man skal ikke lægge sit ansvar fra sig for så kommer man ingen vegne.
- Edith: Det skal ikke blive unuanceret og fløjpolitisk kamp.
- Claus: Skal måske kun 3 af ungdomsuddannelserne have plads og 7 til
ungdomspartier.
- Edith: Skal ikke bygges op efter farve.
- Claus - Hvis ungdomsråd er høringsberettiget, hvorfor vil partierne så ikke stille med
repræsentant.
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Claus - Hvis vi skal blive ved med at have et ungdomsråd skal det også være et
ungdomsråd jeg kan stole på organisatorisk. Alternativet til vedtægtsændringen skal
komme fra VUR med en garanti for at det bliver mere stabilt

Skal Viborg Ungdomsråd være politisk eller kulturelle?
- Victoria: Jeg troede vi skulle være mere kulturelle
- Claus: Jeres høringssvar bærer stærkt politisk præg. I skal ikke være partipolitisk,
men i skal være kritiske overfor dem der er partipoltiske. Jeres politik bærer dog
præg af hvem der sidder i udvalget. I har i højgrad en politisk opgave da i skal svare
på politiske spørgsmål hele tiden. I skal dog også sætte finger på kulturelle
arrangementer.
Angående aldersgrænse
- Edith: Det kan være en god ide at have folk fra folkeskolen i rådet.
- Astrid: Man er stadig ung når man går i de sidste klasser. Jeg kunne sagtens bidrage
da jeg var 15.
- Martin: Vi vil rigtig gerne have nogle med fra folkeskolen, men det er svært
- Claus: Der er et stort spring fra 14 til 24, derfor højere aldersgrænse. I repræsentere i
ikke flertallet af folkeskoleelever, da i er meget mere engageret. Jeg er enormt
optaget af at få jer ind i systemet og repræsenteret tidligt gerne fra folkeskolen af.
- Nelle: man kunne godt sætte nedre aldersgrænse op til 15.
- Claus: Det jeg bygger nu er en forhåbentligt meget stærkere og engageret
folkeskole. Jeg kunne godt tænke mig at ungdomsrådet var nogen jeg kunne trække
på til projekter.
- Jennie: Vi skal generelt markedsføres.
- Claus: Sæt pause på festerne og bliv synlige i de tungere kulturelle ting.
- Martin: Unge gider ikke så meget andet end fester
- Claus: Måske træk populære SoMe personligheder ind som kan lave oplæg etc. som
ville gavne de unge i Viborg.
- Martin: Folk dukker ikke op til andet end fest
- Claus: Måske det ville hjælpe hvis de unge’s forældre kommer afsted.
- Edith: Vi trækker desværre kun de mere venstreorienterede da ungdomsrådet består
mest af venstreorienterede. Derfor kan nuancen ikke rigtig komme frem. VIl gerne
have mere kultur udover fest frem i Viborg.
- Claus: Højreorienterede kan sagtens også støtte op om kulturelle tiltag.
- Nelle: Vi er profileret lidt som hippie typer.
- Claus: Det kan vi sagtens for ændret sammen.
- Claus: Jeg vil gerne invitere jer ind på rådhuset gerne tidligere end et møde some
dette.
5. Økonomisk status
Vi har beløb på 119.000 kroner til i år

6. Status
a. Foodmaker - Martin
Ingenting
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b. Beta-brætspil - Rasmus
Det bliver afholdt på 13/1 på Ungdomsskolen
c. Game Streetmekka unge tur - Rasmus
Rasmus er fraværende
d. Infografik
Signe er fraværende
e. Kultur udvalg
Kulturudvalget har holdt møde
- Edith: Vores primære opgave vil være at gennemgå ansøgninger før mødet og
opstille positive og negative sider ved ansøgning. Derved kan ansøgninger
gennemgås hurtigere til VUR møder.
- Astrid: Vi er meget farvede - altså en stor del der er mere venstreorienterede.
- Rasmus er Kulturudvalgets leder og Anna er suppleant.
- Udvalget vil gerne snakke mere sammen med andre organisationer.
- Astrid: Vi vil gerne tage ansvar for evalueringer osv. så vil de derefter fremlægge det
på VUR møde
- Anna vil gerne have, at vi skal tænke mere over hvad vi støtter
- Astrid: Vi vil ikke bare være et banner hvor der står VUR på, vi vil gerne stå ind for
arrangementet.
- Vil gerne blive bedre til at deltage i arrangementer og være mere synlige med banner
osv.
- Kulturudvalget mødes hver anden måned eller hvornår det er relevant
- Kulturudvalget vil gerne holde arbejdsdage
- Frivillige børs: Vil gerne lave en facebook gruppe for alle frivillige i Viborg
f.
-

Politisk udvalg

Står for kontakten til politikerne
Står for opsøgende arbejde og fremlægge det for rådet
Stå for politiske arrangementer
Stå for kontakt til VTU
Holde møde en gang om måned
Vil holde en fælles skolevalgs aften for unge i Viborg
Vil lave opdatering om valg for at arrangerer unge
Vil arrangere arrangementer op til folketingsvalget
Vil arrangere arrangement med EP valg - evt. få nogle ud og snakke. Få kontaktet
ungdomskandidater inden den 7/2
- Kasper kontakter for SFU, DSU, LAU Nelle KU, VU, DFU Jennie
Folkebevægelsen mod EU, RU, Alternativet

Afholdes d. 23/4 - 2019 i Auditoriet på Ungdomsskolen
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7. Nye ideér
a. Skal VUR have en viborgungdomsråd@gmail.com?
Ja, det synes alle der er til stede.
b. Ungdomspolitisk debatpanel i forbindelse med EP-Valg
Det er en god ide.
8. Hvem GØR hvad til næste gang?
-

Nelle: Laver lille fremlæggelses af Claus Drachmann’s besøg
Martin: Kommunikere ud af vi selv medbringer madpakke
Nelle: Sender besked til Kulturjægerne
Edith og Nelle henter hæfter

9. Næste møde
19/2 - 2019 17.30
10. Løst og fast
Victoria: VUR logbog er en god ide så vi har en bog til VUR arbejde
Victoria: Vi skal have instagram igen og en snapchat

11. Evt.
Måske skal vi begynde selv at tage mad med i stedet for at bestille pizza. Vi kan eventuelt
overveje fællesspisning
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