Referat til VUR-møde d. 13. april 2021
Formand:

Andreas Hansen

Næstformand:

Alberte Døssing og Kristoffer Møller

Medlemmer:

Anton Vad, Andreas Hansen, Kristoffer Møller, Sofie Toft, Alberte Døssing,
Jacob Isager, Oscar Jakobsen, Laura Kristine Jensen, Katja Madsen, Andy
Bols, Alfred Overgaard, Svend Stein Olsen, Kasper Venning.

Ungdomsskole
medarbejder:

Joan Øland

Gæster:

Julia Choma, Michael(fra Paraplyen)

Afbud:

Manglende afbud: Oscar, Alfred, Svend

Referent:
Mødested:

Virtuelt med fremmøde på Microsoft Teams.

1. Formalia
a. Valg af dirigent
Joan
b. Valg af referent
Joan
c. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 8. marts
Godkendt.
d. Godkendelse af dagsorden
Godkendt - der vil dog bliver flyttet rundt på nogle af punkterne.
2. Nyt fra formandskabet
- Referat fra møde med Paraplyen
- Borgerhuset
- Fokus på at VUR-møderne er offentlige møder
- Mette Vogelius trådt ud af VUR
3. Nyt fra sekretariatet
- Det er muligt at mødes fysisk i maj. Der er opbakning til at mødes fysisk, hvorfor det aftales
at der planlægges på dette. Det aftales af alle fået lavet en coronatest (coronapas) forud for
mødet, så vi alle kan passe på hinanden.

-

NAU årsmøde d. 14.-16. maj: Alberte, Kristoffer, Katja, Andreas, Julia, (Laura, Kasper, Sofie).
Der sendes mail ud til jer alle med link til tilmelding. Tilmelding er senest d. 1. maj.

4. Besøg fra Michael fra Paraplyen/Lydfabrikken
Mange kræfter i Viborg, men som hver kæmpede sin kamp. Gik sammen om stiftede Paraplyen.
Vision:
- Det samlede sted for musik.
- Modvirke ensomhed hos unge
Arrangere VIB-stock i start september sammen med studiestarts-fest.
Baggårdsbal i august.
Brug for frivillige:
- Arbejdsopgaver deles ud på dage og klokkeslæt, så man ikke (behøbver) at sætte en hel dag
af til at hjælpe, men måske bare nogle timer.
Vil gerne samarbejde med VUR om udvikling af gode idéer. Paraplyen har økonomi, spillesteder,
bands og frivillige.
Hovedessensen er at man i Paraplyen hjælper hinanden.
Paraplyen ser at vi kan bidrag ind i fællesskabet med kontakten til de unge. Reklamere for
arrangementer.
Betingelse: Når arrangementet afholdes er det under navnet “Paraplyen”. Men på plakaten vil VURs
logo fremgå og de andre, som er med i Paraplyen.
Diskussion om fordele og betænkninger ved samarbejdet med Paraplyen.
Det vedtages at VUR gerne vil deltage i samarbejdet.
Paraplyen tilbyder to pladser i deres bestyrelse som holder møder i takt med hvornår der er
arrangementer. Alberte, Julia, (Katja) og Andreas står for kontakten til Paraplyen.

5. Besøg fra Julia Choma ang. kommunikationsprodukter
Manglede synlighed
- Mangler at komme frem med hvad VUR er og VURs budskab.
Afgrænse målgruppen, så der fokuseres på den primære målgruppe, de 13-24 årige.
Værdier:
- Sammenhold
- Stemmen, som de unge har.
Julia har udarbejdet forskellige kommunikationsprodukter:
- et hashtag #kenddinstemme
- Postkort
- Hjemmeside
- Reklamevideo
Det vedtages at VUR vil sende Postkort og Roll-ups i trykken. Formandskabet afholder møde med
Julia og får rettet de sidste detaljer til.
6. Ansøgninger om nyt medlem
En ansøgning - Julia Choma. Julia bliver enstemmig valgt ind i rådet.

7. Nyt fra arbejdsgrupper, max. 5 min.
- Takeover Tirsdag: Opfordring til at orientere sig om hvornår man har Takeover-dag.
Meld tilbage til Alberte, hvis man ikke ønsker at deltage.
- Aktiviteter under corona: Podcast færdigredigeret. Skal nu lægges ud på nettet.
- Projekt Ung Viborg: Sendt til pressen, men manglende respons fra pressen. Joan
sender Ungdomsskolens kommunikationsmedarbejders mail til Kasper og Andreas.
8. Økonomi
9. Evt.
10. Arbejde i arbejdsgrupper
- Nye ideer, ting efter corona?
18.-27. juni: Snapstinget (Andreas, Katja, Julia, Sofie, Alberte)
hjemmeside (Julia, Kristoffer
Udstilling af unges kunst (andre org. eller enkeltpersoner der kan opstille kunst på en
gå-rute). (Alberte, Julia, Andy, Andreas, Sofie, Kristoffer)
Aktiviteter med temaer om verdens målene (konkurrencer)
Skov-tur: 1-dagstur. (Kasper, Anton, Andy,
Podcast (Katja,) (Anton)
Senere:
September: Karriereby Viborg (Julia, Andreas, Laura
Oktober: Knæk Cancer
Efteråret: 35 års jubilæum (Laura, Kasper, Alberte, Kristoffer
Efteråret: klubber (Katja, Anton, Kasper, Andreas, Jacob)

Paraplyen ideer:
- Musikarrangement i skov

11. Afslutning

