Referat af Viborg Ungdomsråds generalforsamling d. 24. november
2020
Deltagere på generalforsamlingen:
Jennie Odgaard, Kasper Venning, Andreas Hesselholt Hansen, William Winther, Oscar
Jakobsen, Claire Ayo, Laura Kristine Jensen, Alberte Døssing, Sofie Toft, Kristoffer Møller,
Katja Madsen, Alfred Overgaard, Jacob Isager, Mette Vogelius

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
Kasper Venning vælges som ordstyrer af forsamlingen.
Generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med gældende
vedtægterne.
2. Ungdomsrådets beretning
Det seneste år har Viborg ungdomsråd, ligesom alt andet, været plaget af Covid-19.
Det har betydet, at Rådet ikke har afholdt møder, hvilket heller ikke har givet
mulighed for at lave og afholde sociale aktiviteter. Det har langtfra været optimal
eftersom dette var det første år med ny struktur på grund af nye vedtægter. På trods
af en meget stille periode og meget forandring, er det stadig en sejr at Rådet står så
stærkt; planlægning af et nyt stort projekt og nye indspark fra vores nye sekretær
Joan, kan forhåbentligt være det som for alvor får gang i det nye Viborg
Ungdomsråd.
Grundet Covid-19-situationen, har ansøgninger til VUR-midler ikke været mange og
Rådet har som nævnt ej heller haft mulighed for at afholde aktiviteter. Der er derfor
en god pulje af midler, som det kommer Ungdomsråd kan komme meget langt med.
Rådet mangler omtale og samarbejdspartner. Dette skal vi have oprettet
fremadrettet. Vi har også kunne konkludere, at Ungdomsrådet godt kan oprette
mindre regulærer aktiviteter. Små, sikre, synlige, succeser er et godt
udgangspunkt at arbejde videre med.

Beretning godkendes enstemmigt.

3. Forslag og debat om fremtidige opgaver
A. ”Projekt-ung-Viborg”
Udlodning af et beløb på 50.000 kr. til et projekt som rammer unge mellem 13-24
år.
Der debatteres om forskellige måder at promovere projektet og generelt
promovering af VUR, f.eks. Instagram, Komme ud på Ungdomsskolerne
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B. Oprettelse af klubber / fritidsaktiviteter
Der foreslås forskellige klubber, f.eks. skak-, mad- eller filmklub.
C. Allerede eksisterende ungdomstilbud.
Informere unge om allerede eksisterende ungdomstilbud. Vise hvad Viborg kan.
D. VUR-midler
Give mulighed for at unge, som ikke har råd til fritidsaktiviteter, kan søge om
midler fra VUR.
E. Festival
Forskellige forslag om ideer til hvad en festival kunne indeholde, f.eks. må pop
ups med små bands fra de forskellige ungdomsskolerne.
Det kunne være en fordel at samarbejde med VIBstock
F. Kulturliv i Viborg - Musik
Øge kulturlivet i Viborg med fokus på musik. Forslag om, at:
- facilitere muligheden for at unge kan indspille et musik nr.
- unge kan lære andre unge at spille musik
En mulig samarbejdspartner kunne være Lydfabrikken.
G. Viborg Ungdomsråds 35-års jubilæum
Viborg Ungdomsråd har 35-års jubilæum i 2021, som bør fejres. Det vil være en
god mulighed at få promoveret VUR og lave aktiviteter for unge.
Det besluttes, at det Ungdomsråd på kommende møde lægges en plan for, hvad
der vil arbejdes med.

4. Valg af 5 ungdomsrådsmedlemmer:
Da 3 Ungdomspartier og 2 Ungdomsskoler endnu ikke har meldt om de ønsker
en plads, vælges det, at der er 7 pladser til rådighed, som kan vælges på
generalforsamlingen.

Følgende kandidater ønsker at opstille:
- Anton Vad Nielsen
- Andreas Hansen
- Kristoffer Møller
- Sofie Toft
- Alberte Døssing
- Jacob Isager
- Mette Vogelius
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Alle kandidater vælges ind.

5. Valg af 5 prioriterede suppleanter
- 1. Kasper Venning
- 2. Claire Ayo

Der vil blive taget kontakt til ungdomsskolerne og ungdomspartier vedr. pladser.
Hvis de ikke ønsker plads, bliver de to suppleanter indsluppleret efte den
prioriterede rækkefølge.

6. Eventuelt
Møde: Mandag d. 14. December kl. 17.

Repræsentanter fra Ungdomsskolerne:
- Oscar Jakobsen (Viborg Katedralskole)
- Laura Kristine Jensen (Bjerringbro Gymnasium)
- Katja Madsen (Midtbyens Gymnasium)
Repræsentanter fra Ungdomspartierne:
- Andy Bols (SFU)
- Alfred Overgaard (SUF)
- Svend Stein Olsen (LAU)
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