
  

 

Referat af VUR-møde d. 21. februar 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 Jensen, Marcus Frøjk 

Melau, Sigrid Skou Hansen, Lærke Porsgaard Jørgensen 

Ungdomsskole 

medarbejder: 

Joan Øland 

Gæster:  

Afbud:  Alfred 

Referent: Joan Øland 

Mødested: Ungdomsskolen, Reberbanen 13, mødelokale 15  
 

1. Formalia 

a. Valg af dirigent 

Marcus 

b. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 10. januar 

Godkendt 

c. Godkendelse af dagsorden 

- Punktet “Hjemmeside” tilføjet efter udsendelse af dagsorden.  

- Punktet “NAU Orientering” tilføjet efter udsendelse af dagsorden. 

  Godkendt 

 

2. Nyt fra Formandskabet 

Der er i perioden fra sidste VUR-mødet til mødet i dag har formandskabet holdt to møder: Et møde 

hvor arbejdsplanen for det kommende år blev lavet (årshjul) og et ordinært Formandskabsmøde.  

 

3. Nyt fra arbejdsgrupper 

● Brev til Byråd / Marcus 

Brevet gennemgås på mødet. Joan sender efter mødet brevet til 

kommunikationsmedarbejder. 

  

● Møde i Ung på Paletten  /Alfred og Julia 



  

Forespørgsel om VUR vil sponsorere billetter til koncerter. Punktet drøftes. Det besluttes, 

at Julia vender tilbage til Paletten med punkterne der er vendt på mødet. Herunder om det 

er muligt med en rabatkupon-ordning.  

 

● Biblioteket / Kasper og Theodor 

Forespørgsel om medlemmer i VUR har lyst til at deltage i Work-shop i forbindelse med VM 

i Debat. Datoen er mandag d. 28. marts kl. 16. 

Anton, Lærke, Laura, Julia, Theodor, Kasper kan deltage 

 

Forespørgsel fra biblioteket om et debat-oplæg om SugerDating kunne være relevant. Der 

er opbakning fra VUR-medlemmerne.  

 

● Unge Klimaråd / Marcus 

Afstemning om at der arbejdes videre med at få oprettet et Unge Klimaråd under VUR. Der 

stemmes enstemmigt for forslaget.  

 

● Take-over-tirsdag/torsdag/ Katja og Julia 

Lave skema i arbejdsgruppe og spørger folk, hvilken dato de kan.  

Lærke tager i morgen tirsdag. Sigrid tager torsdag.  

 

4. Godkende: Forretningsorden / Joan 

Forretningsorden er færdigudarbejdet. Det skal besluttes om I kan godkende den. 

Godkendt. 

 

5. Godkende: Årshjul / Formandskab 

Præsentation af årshjulet med arbejdsopgaver. Rådet skal beslutte om årshjulet kan godkendes.  

 Godkendt. 

 

6. Beslutte: Om den bevilgede øremærkning til Statisk-koncert kan fjernes / Joan 

Formandskabet indstiller til godkendelse, hvis revideret regnskab haves. 

Godkendt. 

 

7. Orientering: Bjerringbro Ungdomshus / Joan 

Status på hvordan det går med projektet. 

Projektet har haft udfordringer pga. Corona. Men nedbrydningen har mere eller mindre færdig, og 

de er godt i gang med opbygningen. Når skal der holdes åbningsreception vil VUR blive inviteret. 

VUR har bevilget 16.000 kr. til forplejning til arbejdsmøderne. Der er endnu ikke brugt af 

bevillingen.  

 

8. Debat/Beslutte: Hvad gør vi med hjemmesiden?  

Hvem skal opdatere hjemmesiden? Skal der tilføjes/slette sider? Evt. billede af medlemmer. 

Billeder på hjemmesiden af alle medlemmer. Marcus tager billeder.  

Julia opdaterer hjemmeside 



  

 

9. NAU Orientering /Marcus 

Lørdag d. 2. april afholder NAU Regionalt netværksmøde. Netværk, erfaringsudveksling, oplæg.   

 

10. Evt. 

- Socialt arrangement 

5. marts. Kasper arrangerer.  

- Byrådsdag 

Marcus holder kontakten med arbejdsgruppen.  

- Snapchat gruppe ligger i Messengergruppen.  

- Koncert på Paletten til 35 kr.  

 

11. Arbejdsgrupper 

● SoMe (Oprettelse af kommende VUR-møder for hele 2022 + Take-over-tirsdag/torsdag + 

Opslag på FB om hvad I har lavet på VUR-mødet?) Katja, Julia 

● Brev til Byråd (Sende mail) Kasper, Marcus, Sigrid, Lærke 

● Kontakt til Ungdomsråd (undersøge hvilket Ungdomsråd, der kunne være relevant at tage 

ud at besøg). (Marcus), Laura, Anton, Emilie, Theodor 

● Hvis resterende tid haves, kan der evt. arbejdes på hjemmesiden. 

● Taget billeder (Marcus) 

● Socialt Arrangement: Kasper, Sigrid, Lærke, Julia 

 

12. Afslutning 

 


