
  

  

Dagsorden til VUR-møde d. 17. november 2022 kl. 16.30 

 

Formand:  

Næstformand:  

Medlemmer:  Laura Kristine Jensen, Theodor Hansen, Marcus Frøjk Melau, Sigrid Skou 

Hansen, Lærke Porsgaard Jørgensen, Valdemar Christian Ellekilde, Kira 

Lomholt-Busch, Liv Overgaard, Alhed Krag 

Ungdomsskole 

medarbejder: 

Joan Øland 

Gæster: Fhv. rådsmedlemmer: Kasper Venning, Katja Madsen,  

Afbud:  Sigrid, Kasper G. 

Referent:  

Mødested: Ungdomsskolen, Reberbanen 13, mødelokale 15 
 

 

1. Formalia 

a. Valg af dirigent 

Joan 

b. Godkendelse af referat fra sidste VUR-møde og generalforsamling 

Godkendt 

c. Godkendelse af dagsorden 

i. Punkt 8: Jul i Viborg er tilføjet efter udsendelse af dagsorden 

  Godkendt 

 

2. Præsentation af VUR 

a. VUR’s arbejde 

Præsentation v/ Marcus.  

  

b. Sekretariatsbetjeningen  

Præsentation v/ Joan 

 

c. Vedtægter 

Introduktion til VURs vedtægter som kan læses her: 

https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/rad-naevn-og-kommissioner/rad/viborg-

ungdomsrad/profil-og-vedtaegter/ 

https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/rad-naevn-og-kommissioner/rad/viborg-ungdomsrad/profil-og-vedtaegter/
https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/rad-naevn-og-kommissioner/rad/viborg-ungdomsrad/profil-og-vedtaegter/


  

 

d. Tilskudspolitik og behandling af ansøgninger 

Introduktion til hvilken politik VUR giver tilskud ud fra. Der kan læses mere om emnet 

tilskudspolitik her:  

https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/rad-naevn-og-kommissioner/rad/viborg-

ungdomsrad/tilskud-til-arrangementer-og-projekter/ 

 

3. Evaluering af generalforsamlingen 

·        Hvad var godt? 

Fedt at der var gjort meget ud af det, flot lokale, velkomstdrink gav god stemning, godt med 

underholdning, maden var god, fedt at der kom så mange, godt at mange fra det forgangne Råd var 

til stede. Workshop fungerende godt - godt med tidsgrænse, folk var engagerede. Godt med 

Teams-møde inden generalforsamlingen om orientering på opgaver forinden.  

 

·        Hvad skal vi gøre bedre /anderledes til næste gang? 

Tilslutningen var meget sparsom til sidst, akustikken var dårlig, ulempe at skulle aflevere skåle 

retur, ikke kommet i mål med at ramme målgruppen med f.eks. mad og underholdning, 

promovering af at generalforsamlingen er et helt arrangement inkl. underholdning. Svært at få folk 

med, info til Rod om aldersgruppen i forhold til mad.  

Formidling af generalforsamlingen gennem Samfundsfagstimerne, sociale medier.  

  

 

4. Forventninger 

- Forventninger generelt: Gør vores bedste for at hjælpe hinanden med at nå i mål med 

projekter, et forum hvor der er plads til alle, være så effektive så muligt, lære hinanden 

bedre at kende, får gjort forandringer, holder aftaler og melder afbud, sikre et trygt forum 

for alle - undlader negative (politiske) kommentarer, holde motivationen oppe ved ikke at 

blive for overambitiøse, viser respekt ved at opdatere hinanden,  

- Kommunikation: Messenger Gruppe, Facebook-gruppe, mail 

 

5. Forretningsorden 

a. Mødeplan og mødestruktur 

i. Julefrokost: 

   Der planlægges på julefrokost i forbindelse med næste møde d. 7. december.  

 

6. Konstituering 

a. Valg af formand: 

En der har lyst til at gøre en ekstra indsats, rollemodel, holde motivationen, frontfigur, 

overblik, kan træde til ved mandefalde, skabe omtale om VUR, tovholder, 

samarbejdsvilling. 

- Marcus stiller op. 

  Marcus vælges som formand 

 

https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/rad-naevn-og-kommissioner/rad/viborg-ungdomsrad/tilskud-til-arrangementer-og-projekter/
https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/rad-naevn-og-kommissioner/rad/viborg-ungdomsrad/tilskud-til-arrangementer-og-projekter/


  

b. Valg af næstformand: 

Støtter op om formanden, påtager sig ansvar, sparringspartner (hjælpe med at balancere 

formanden), ansvarsbevidst, bevidst om sin rolle, overholder aftaler, hjælper til hvor man 

kan, samarbejdsvillig 

- Laura stiller op 

  Laura er valgt som næstformand 

  

c. Repræsentant til Ungdomsskolens Bestyrelse 

- Marcus 

d. Repræsentant til UngBo’s bestyrelse 

- Marcus  

e. Repræsentant til Paraplyen 

- Lærke 

f. Repræsentant til Bibliotekets Ungegruppe 

- Theodor, Alhed 

g. Repræsentant til Ung på Paletten: 

- ingen er valgt. 

 

 

7. Byrådsdag d. 21. november kl. 12.30-12.50 / Marcus 

Roll-up, merch. fra rummet 

Marcus, Kasper, Lærke deltager. De snakker sammen inden dagen og planlægger, hvad der skal 

fortælles. 

 

8. Jul i Viborg / Lærke  

1.-23. december  

Forslag til aktiviteter: Lave julehjerter, kræmmerhuse, stjerner, brætspil, pebernødder et par 

eftermiddage. 

Lærke melder datoer ud, hvor medlemmerne hurtigst muligt skal melde tilbage om de kan disse 

datoer.  

 

9. NAUs landsmøde d. 25.-27. november / Marcus 

Info om at NAU holder landsmøde og det stadig er muligt at tilmelde sig.  

 

10. Evt. 

 

 


