
  

 

Referat af VUR-møde d. 13. juni 2022 

 

Formand: Marcus Frøjk Melau 

Næstformand: Anton Vad Nielsen og Kasper Venning 

Medlemmer:  Anton Vad, Laura Kristine Jensen, Katja Madsen, Alfred Overgaard, Kasper 

Venning, Theodor Hansen, Marcus Frøjk Melau, Sigrid Skou Hansen, 

Lærke Porsgaard Jørgensen, Kasper Dybdal Gyldenskjold 

Ungdomsskole 

medarbejder: 

Joan Øland 

Gæster: Michael Sørensen, Bestyrelsesformand for Viborg Ungdomsskole 

Afbud: 

 

Sigrid, Anton, Lærke 

Referent: Joan Øland 

Mødested: Ungdomsskolen, Reberbanen 13, mødelokale 15  
 

1. Michael 

 

 

2. Formalia 

a. Valg af dirigent 

Marcus 

b. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 9. maj 

Godkendt 

c. Godkendelse af dagsorden: Pkt. 7: Beslutning om ansøgning. 

Godkendt 

 

3. Nyt fra Formandskabet 

● Møde m. Julia fra Paletten / Marcus 

Møde om muligheden for at have en bod/aktivitet i forbindelse med VIB-stock fredag d. 9. 

september. Det drøftes om VUR vil stå af at arrangere en aktivitet/have en bod.  

Det besluttes, at VUR ikke vil gå videre med det. Marcus skriver mail til Julia om beslutning.  

 

Tidligere har VUR besluttet at lave konkurrence på Facebook og Instagram. Dette 

planlægges der på.  

 



  

● Interview i Folkebladet / Marcus 

Blevet bragt en artikel i Viborg Stift om oprettelsen af et UngeKlima Råd.  

 

● Mail fra Børn & Unge / Marcus 

Tilbagemelding på brev fra VUR sendt d. 3. marts. Brevet er blevet drøftet i deres Børne- og 

Ungdomsudvalg. De vil vende tilbage efter sommerferien mhp. et evt. møde.  

 

4. Nyt fra sekretariatet 

- 

 

5. Nyt fra arbejdsgrupper 

- 

 

6. Potentielt nyt medlem 

Kasper fra Radikale Ungdom.  

 

Kasper får en af de ledige pladser der er til ungdomspartierne. 

 

7. UngeKlimaudvalg / Marcus 

D. 2. juni blev afholdt infomøde om oprettelsen af UngeKlimaUdvalg. 5 deltog.  

 

8. Beslutning: Ansøgning fra Bastian til “Hyg og Byg”  / Joan 

Projekt om at bygge en udendørs scene med dertilhørende lounge-område  fra d. 18.-23. juli. Scene 

kommer til at stå i 6 uger, hvorefter det vil blive evalueret om det skal søge om byggetilladelse til at 

den bliver permanent. Scenen skal bruges til afvikling events. Ansøgning på 12.000 kr. til mad til 

frivillige i byggeprocessen, udsmykning, lyskæder m.m. Målgruppen er 16-25 årige.  

 

Ansøgningen drøftes. Rådet beslutter, at ansøgningen på de 12.000 kr. kan godkendes, dog med 

forbehold for at posten “buffer” gøres specifik eller slettes.  

 

9. Godkendelse af evalueringer 

● Statisk koncert 

● VTU - EU forbehold 

 

 Formandskabet indstiller til godkendelse. 

 Begge evalueringer godkendes af Rådet.  

 

10. Beslutning: Sommerferieaktivitet / Joan 

Samarbejde med Ungdomsskolen om GoKart tirsdag i uge 31. Er det noget I har lyst til at “skaffe” 

deltagere til? 

Ønsker VUR at planlægge en anden sommerferieaktivitet? 

VUR vil gerne reservere billetter til 10-15 personer. Hvor mange billetter bliver sat til salg? Hvordan 

købes billetterne? 



  

Joan skriver ud om hvornår billetter kan købes. Det bliver først til mølle.  

Marcus laver design til et Facebook- og Instagram-opslag.  

 

11. Afskedsbrev / Katja 

Mulighed for at få en udtalelse, når folk stopper i Rådet. Det besluttes, at der oprettes en skabelon 

hvor VURs standard opgave beskrives. Herudover skal der også kobles personlige kvalifikationer på. 

Der vil derfor blive oprettet et fælles dokument, hvor alle får mulighed for at komme med ideer til, 

hvordan den generelle del i skabelonen skal se ud.  

Herefter vil Joan sammen Marcus og Laura samle de indkomne forslag.  

 

12. Orientering: NAU / Marcus 

Er blevet kommunikationsansvar, og er derfor ikke længere medlemsansvarlig for Region 

Midtjylland. 

Datoen for Landsmøde er d. 25.-27. november 2022.  

 

13. Evt. 

● Henvendelse fra Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet / Marcus 

● Evaluering: Bedre overholdelse af tid. Sætte tidspunkter på dagsordenen. Ønske om at 

mødes mere i arbejdsgrupper. 

● D. 28. juni + 13. eller 20. juli vil der blive afholdt D&D arrangement.  

 

14. Arbejdsgrupper 

● SoMe (Orientering om VUR-mødet i dag, Opdatering af hjemmesiden (evalueringsblanket, 

“send besked-knap” virker ikke) 

● D&D 

● Sommer i Viborg: Sommeraktiviteter 

● UngeKlimaudvalg 

 

15. Afslutning 

 


