
  

 

Referat af VUR-møde d. 10. januar 2022 

 

Formand: Marcus Frøjk Melau 

Næstformænd: Anton Vad Nielsen og Kasper Venning 

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

Venning, Julia Choma, Theodor Hansen, Anne Emilie, Marcus Frøjk Melau, 

Sigrid Skou Hansen, Lærke Porsgaard Jørgensen 

Ungdomsskole 

medarbejder: 

Joan Øland 

Gæster:  

Afbud:  Anton, Laura 

Referent: Joan Øland 

Mødested: Ungdomsskolen, Reberbanen 13, mødelokale 15  
 
 

1. Formalia 

a. Valg af dirigent 

Marcus 

b. Godkendelse af referat fra sidste møde  

Godkendt  

c. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt  

 

 

Videreførsel af punkter fra sidst: 

2. Debat: Forventninger 

a. Forventninger generelt 

- Udbrede kendskabet til VUR, Byråds kontakt - benytter kontakten, fuldt Råd, 

Sætter VURs navn på arrangement, Connectival, Kulturliv, kontakt til kommunens 

fælles elevråd.  

- Studietur til et andet ungdomsråd.  

- Når man stemmer for et projekt, så vil man også gerne selv investere tid i projekt. 

- Socialt hygge i mellem møderne. 

- At alle føler sig inkluderet i de forskellige projekter. Åbenhed.  

- Et arbejdsdokument fra hver arbejdsgruppe.  

 



  

 

b. Kommunikation 

Primært Messenger gruppe. Joan opretter denne.   

 

Der foreslås en Snapchat-VUR-gruppe til hygge. Der vil blive sendt et link til gruppen, når 

Messenger grupper er oppe at køre.  

 

c. Roller: 

i. Facebook og Instagram 

Der foreslås at arbejdet kan foregå som en arbejdsgruppe 

Katja og Julia er tovholdere.  

 

ii. Mail 

Marcus.  

 

iii. NAU - Netværket af Ungdomsråd 

Marcus.  

 

3. Debat: Forretningsorden (jeres interne spilleregler og aftaler) 

Debat om hvad de interne spilleregler og aftaler skal være. Der er skrevet fælles forventninger til 

hinanden i Rådet i forretningsordenen.  

  

a. Mødedatoer 

Da nogle af datoerne falder sammen med ferie, de disse flyttet.  

Mødedatoerne for hele året ser således ud: 

 
b. Klokkeslæt for mødestart 

Klokkeslæt for møderne debatteres. Det besluttes at tidspunktet bliver som følger: 

   Møderne er fra kl. 16.30-19.30: 

  

● 16.30-17 (½ time): Spise og socialt samvær  

● 17-17.30 (½ time): Ordinær møde. 

● 17.30-19 (1½ time): Arbejdsgrupper. 



  

● 19-19.30: (½ time): Opsamling/fremlæggelse/næste gang. 

 

 

4. Debat: Arbejdsplan 

 

Projekt ideer Overordnet tema 

● Unge motionsløb → indsamling til unge i 
andre lande 

● Messe i Tinghallen 
● Bruxelles 
● Bjerringbro Ungdomshus 
● D&D 
● Besøge et andet ungdomsråd 
● “Gadefest” → Studentertid 
● Præsentation af VUR på SoMe 
● Jyleoppyntning → Julehjælp til unge, 

samarbejde med Røde Kors, lave julepynt 
som kan købes → indsamling.  

● Sommer i Viborg for Unge 
● Samarbejde med Connectival 
● Kunst konkurrence 
● Gokart 
● Tivoli 
● Djurs/Fårup Sommerland 
● Take-over-Tirsdag 

● Steder unge kan mødes → forebygge 
ensomhed 

● Byråd → B&U 
● Øge det sociale sammenhold i Rådet 
● VUR-på-tur 
● Kontakt til Fælles elevråd 
● Kontakt/kommunikation med unge 
● Være ung i Viborg 
● “Principprogram” → stemme om til 

generalforsamlingen.  
● Underholdningsarrangementer: 

○ Musik - festival (være 
samarbejdspartner) 

○ Kunst 
○ Komik 

 

a. Årshjul 

Arbejdes videre med til kommende formandskabsmøde, hvor prioritering af projekter 

finder steder.  

 

5. Debat: Evaluering af generalforsamling 

a. Hvad var godt? 

● Stand-up. 

● Gjort meget ud af det. 

● Selve afviklingen var god. 

b. Hvad kan gøres bedre til næste gang? 

● Et mindre pres fra dirigenten om at få unge på generalforsamlingen til at melde sig. 

● Flere mennesker med. 

● Kommunikationen med gymnasier og skoler. Lægge på på deres sociale medier. 

● Bredere politisk repræsentation. 

● Nedsættelse af arbejdsgruppe, hvor planlægningen skal starte i god tid.  

 

Start på ny dagsorden: 

6. Orientering/valg: Palettens ungegruppe /v. Julia 



  

Palettens Unge gruppe (Unge På Paletten) har startet et nyt projekt, der vil hjælpe de unge med at 

se muligheder på Paletten. Det vil være en gruppe af unge fra festudvalg eller elevråd på de 

forskellige skoler i Viborg Kommune. Paletten ønsker at starte et samarbejde med VUR. Der 

afholdes mødes en gang om måneden. Der aftales fra gang til gang dato for næste møde.  

Alfred melder sig.  

 

7. Brev til Byrådet /v. Marcus 

Forslag om at der sendes et brev til det nye byråd. Dette er der opbakningen til. Der nedsættes en 

arbejdsgruppe, som vil mødes online og blive enige om, hvad brevet skal indeholde. 

a. Arbejdsgruppen: 

Marcus, Alfred, Kasper, Sigrid, Lærke, Julia.  

Teams møde.  

 

8. Evt. 

a. NAUs Vagtskiftereception  

 

9. Afslutning 

 


