Viborg Ungdomsråd
Referat af møde 14. marts 2019
Formand:

Nelle Hoff

Næstformand:

Martin Overgaard Nielsen

Medlemmer:

Rasmus Dybkjær, Edith Vels, Kasper Venning Kristensen, Anna
Elmholdt Bland, Jennie Odgaard, Signe Sofie Larsen, Martin
Overgaard Nielsen og Nelle Astrup Donsted Hoff.

Ungdomsskole
medarbejder:

Marie Tofte

Gæster:

-

Afbud:

Edith (på dagen), Nelle, Anna (på dagen)

Referent

Marie Tofte

1. Godkendelse af referat fra d. 19. februar 2019
- Godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden
- Godkendt.
3. Valg af referent
- Marie
4. Opsamling på opgaver fra sidst
- Kasper: Arbejdsplan for VUR
o En arbejdsplan bør indeholde:Man skal arbejde på et VUR-arrangeret
arrangement pr. kvartal, eks. EP-debat. Skal planlægges i god tid.
Dertil lave to årlige kampagner. Bedre med en realistisk plan end en
”drømmeplan”. Vi skal have et årshjul. Lave en årlig
forsamling/konvent af unge, der kommer med inputs til ungepolitikken
i Viborg.
o Rasmus: Nemmere at føre kampagner på uddannelsesinstitutioner, når
der automatisk er medlemmer derfra.
o Kasper mangler at lave gratis psykolog-hjælp FB-opslag.
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Martin: Rekruttering af nye VUR-medlemmer
o Vi skal have større geografisk repræsentation.
Rasmus: Initiativ til socialt arrangement
o Har ikke fået gjort noget ved det.
o Har fået lavet FB-arrangementet.
Victoria: Idéer til sociale arrangementer
o Til det nye råd:Har fundet en militær-forhindringsbane i Silkeborg, der
koster 1.000 kr. for 10 personer. DARE i Silkeborg. Fodbold-golf.
Lasergame. Kulturmøde Mors. Overnatning i shelter.
o Arrangement 27. april: Eftermiddagsarrangement. Kunne være godt
med noget teambuilding. Det er dyrt, men har fundet nogle øvelser vi
bare selv kan lave. Victoria forbereder.
Jennie: Rebranding af VUR
o Essensen: Nyt visuelt udtryk til VUR.
o Idé: 3 gode grunde til, at DU skal være en del af VUR.
o Få udarbejdet skabelonertil FB-opslag osv.
o Kundearketyper for VUR: gule (vi kan skabe forandring sammen) og
blå (det her kan du få ud af være en del af VUR). Vi skal have skabt en
fortælling om VUR.
o Marie: Lave et arbejdsmøde. Jennie og Rasmus vil gerne være med.
o Der holdes arbejdsmøde søndag d. 24. marts kl. 12 hos Rasmus.
Edith: Opgave fra workshop: Udvælger sit eget fokuspunkt (14/3)
- Mangler tilbagemelding.
Anna: Opgave fra workshop: Udvælger sit eget fokuspunkt (14/3)
- Mangler tilbagemelding.
Signe: Opgave fra workshop: Udvælger sit eget fokuspunkt (14/3)
- Mangler tilbagemelding.
Nelle:
o Har lavet opslag om lægdommere.
o Planlagt møde med VTU.
o Mangler det om SOME.

5. EP-debat
- Møde med VTU torsdag d. 21. marts. Jennie og Nelle møder op. Få VTU og dets
organisationer til at dele begivenheden.
- Nuværende partier har tilkendegivet indtil videre, at de kommer:LAU, SFU, DSU, R
og KU.
- Unge der skal høre debatten: Jennie har skrevet til samfundsfagslærere.
- Kasper: Vi skal have promoveret begivenheden yderligere.
- Jennie: Ved at udarbejde en redaktionel kalender.
- Rasmus: Idé om at der kunne laves videoer om kandidaterne.
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6. Vedtægtsændringer og opsummering på møde med Claus Drachmann
- Generelt: Godt møde, mere klarhed over tingene.
- Martin: Skal vi hjælpe til med cykel-kampagnen? Rådet beslutter at gøre noget, hvis
vi bliver kontaktet af Claus, så kan det være vi kan hjælpe.

7. Rasmus’ beretning fra Viborg Ungdomsskole bestyrelsesmøde
- Ungdomsskolen arbejder meget med elevernes mindset.
- De er spændte på næste års optag på 10. klasse.
8. NAU Årsmøde
- Ingen har desværre mulighed for at deltage.
9. VUR-mail
- Hvem skal have adgang til mailen?:Marie foreslår at alle har adgang for at kunne
holde øje med, hvad der sker. Martin: Skeptisk over for det, hvad hvis folk misbruger
det. Rasmus: Hvem skulle gøre det. Rasmus finder ud af en løsning. Kasper: Mailliste
der videresender til folks private mails?
- Fælles kalender?:VUR-lender iværksættes, Marie løser det.

10. Mødeplan
- 1. april 2019 kl. 17:30
- 6. maj 2019 kl. 17:30. Victorias sidste møde. Hun tager aftensmad.
- 3. juni 2019 kl. 17.30
-

Jennie laver begivenhederne.

11. Søg VUR’s penge til dit projekt
- Marie: Idé om at få lavet postkort.
- Signe: Vi skal finde en kunstner, der kan lave noget flot.
- Budget for kunstner: 500-700 kr.
- Motiv: Unge der skaber noget.
12. Workshop om motivation
- Rykkes til næste møde.
13. Økonomi
- Udgifter siden sidst: Kurser + tuscher.
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14. Opgaver til næste møde

Rasmus

Styr på CC
Løsning på VUR-mail

Victoria

Arbejder videre på socialt arrangement

Jennie

SoMe-rebranding
FB-begivenheder for VUR-møder

Kasper

Politisk sag
Gratis psykologhjælp FB-opslag

Martin

Springer over

Anna

Melder selv ind med arbejdsopgaver

Edith

Melder selv ind med arbejdsopgaver

Signe

Postkort: Høre kunstner ad.

Nelle

Melder selv ind med arbejdsopgaver

Marie

Postkort
VUR-kalender til deling

15. Andet
- Martin trækker sig som næstformand på næste møde, da han ikke længere kan se sig
selv i VUR’s fremadrettet projekt og hans fremtidsplaner som kok kræver meget tid.
- Common Creative (CC): Rasmus får styr på det.
16. Evt.
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