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Referat af Viborg Ungdomsråds Generalforsamling d. 3. november 2022 

 

Deltagere på Generalforsamlingen: 

Marcus Melau, Katja Madsen, Laura Jensen, Kasper Venning, Kasper Gyldenskjold, Theodor Hansen, Sigrid 

Skou Hansen, Lærke Jørgensen, Emma Marlene Kaae, Adam Adal Sabra, Daniel Hilfeldt, Elema Corlazzoli, 

Kira Lomholt-Busch, Samuil Stefanov, Victoria Strøm, Alhed Mazanti. 

Referent: Joan Øland 

 

Dagsorden: 
1. Åbning af Generalforsamlingen v. formand Marcus Melau 

Marcus byder velkommen og fortæller om aftenens program. 
 
 

2. Valg af ordstyrer 
Sigrid Skou Hansen er valgt som ordstyrer. Generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse 
med gældende vedtægter. 
 
 

3. Ungdomsrådets Årsberetning v. formand Marcus Melau 
Arbejdet i Viborg Ungdomsråd har i år været præget af godt samarbejde i ungdomsrådet og 
formandskabet, dialog med Viborg Kommune, bevilling af penge til kulturelle projekter, deltagelse i 
Netværket af Ungdomsråds bestyrelse og arrangementer samt fokus på at forstærke fortællingen 
om Viborg Ungdomsråd. 
Denne beretning har til formål at give et billede af det arbejde, der er gjort i ungdomsrådet i 2022. 
Den er opdelt i en række overordnede overskrifter, som dækker både det politiske, organisatoriske 
og kulturelle arbejde i ungdomsrådet. 
 
Organisatorisk beretning 
Ungdomsrådet 
I år har ungdomsrådets interne sammenhold været et større fokuspunkt. Vi har arrangeret flere 
interne hyggeaftener for at lære hinanden bedre at kende - også når det ikke handler om 
ungdomsrådsarbejdet. Dette har givet godt til det sociale fællesskab. 
Vi har dog haft et par frafald gennem året, hvilket har gjort at vi har været hæmmet lidt på 
arbejdskraft. Dog er der også budt velkommen til 2 nye medlemmer i løbet af det forgangne år. 
 
Økonomi 
Viborg Ungdomsråd har bevilliget 34.875 kr. til lokalt forankrede projekter, hvis formål har spændt 
bredt. Der er brugt 16.180 kr. til arrangementer arrangeret af VUR. Der kan læses mere om 
projekterne og arrangementerne længere nede i beretningen. 
 
Politisk beretning 
Ungeklimaudvalg 
Viborg Ungdomsråd har I samarbejde med Viborg Kommune forsøgt at gøre krav på et 
ungeklimaråd/-udvalg i kommunen, med beføjelser overfor de relevante politiske udvalg. Dog efter 
lang tid uden nogen dialog, oprettede Viborg Ungdomsråd jf. vores vedtægter et udvalg i 
ungdomsrådet: Viborg Ungeklimaudvalg. Som følge af oprettelsen afholdte vi et 
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idégenereringsmøde, som var åbent for alle unge i Viborg Kommune. Senere afholdte vi så et 
introduktionsmøde, hvor det desværre var svært at få folk med. Det er planen at der skal arbejdes 
videre med Ungeklimaudvalget, samt skabe en større dialog med Viborg Kommune omkring emnet. 
 
Medieomtale 
Viborg Ungdomsråd har været omtalt flere gange i Viborg Stifts Folkeblad. Vi fik skrevet en 
pressemeddelelse efter vores konstitueringsmøde, som beskrev vores planer for det daværende 
kommende år. Derudover har vi deltaget i et interview omkring Viborg Kommunes klimaplan 
DK2020, som indeholder emner som bl.a. et Ungeklimaråd. 
 
Børne- og Ungdomsudvalget 
I februar 2022 besluttede ungdomsrådet at sende et brev til Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur- 
og Fritidsudvalget samt borgmesteren og de to viceborgmestre. I dette brev udtrykte vi vores 
interesse om et tættere samarbejde, da det de seneste par år er gået mere og mere fra hindanden. 
Dette resulterede i et svar fra forvaltningen i Børn og Unge om et svar efter sommerferien 2022. Vi 
fik tilbudt et møde i januar 2023, hvilket vi har takket ja til. 
 
Netværket af Ungdomsråd - NAU 
Viborg Ungdomsråds formand Marcus Melau har det seneste år haft en plads i bestyrelsen for 
vores paraply- og interesseorganisation, Netværket af Ungdomsråd. Dette har resulteret i 
deltagelse i større nationale arrangementer og projekter som Folkemødet og herunder 
Ungdommens Fællesfront, samarbejde med Coop Danmark og samarbejde med Tuborgfondet og 
Nordea-fonden. Derudover har det også givet en større viden om andre ungdomsråd i Danmark. 
 
Kulturel beretning 
Projektbevillinger 
Viborg Ungdomsråd har det seneste år støttet flere forskellige projekter, som på hver sin måde har 
styrket ungdommen og kulturlivet i Viborg Kommune. 

● Viborg Pride 2022 
● VM i debat 
● Debat om forsvarsforbeholdet i Viborg Tværpolitiske Ungdomshus 
● Hyg & Byg 

 
Årsberetningen er godkendt.  
 
 

4. Workshop: Forslag og debat om fremtidige opgaver v. Laura Jensen 

Workshop 
● Hvad er et fedt event for unge? 

Graffiti (i samarbejde med TAV, visuel HF), bogklub i samarbejde med biblioteket, 
bagedysten (skolekøkken på ungdomsskolen), Unge kultur, debatgruppe, filmaften(all 
night), fælles sportsdag, ungekultur avis (indslag i avisen, Viborg Folkeblad f.eks. en sektion 
om unge), konkurrencer, årstidsarrangementer (halloween), politiske events (FN-spil med 
forskellige temaer), biograftur.  
 

● Hvad kan VUR gøre, for at det bliver bedre at være ung i Viborg kommune.  
Workshop i at blive “voksen”, at dette kommer på skoleskemaet - måske en national dag, 
et sted hvor unge kan stille spørgsmål, som VUR kan hjælpe med at svare på. 
Workshop i at sætte struktur på hverdagen, støttegrupper, mentor,  



  

3 

Fællesskabsfremmende og -skabende, bekæmp ensomhed: Lave noget som er 
tilbagevendende, f.eks. 1 gang om måneden; brætspil på biblioteker, poisi-læsning, 
filmaften og fællesspisning. 
Demonstrationer for bedre psykiatri, at punktet kunne tages med til møde med B&U.  
 

● Hvad skal VUR arbejde med næste år? 
  Hver måned: brætspil cafe på biblioteket  

4. gange om året: Poesi-aften, øve forfatterskab, evt. hyre nogen ind til at give input. 
Politisk: “Voksenundervisning”, ungeklimaudvalg 
Kulturelle/event: Tøjbazar, byt-tøj, Model-Byråd eller Byg dit eget Byråd, Avissektion (en 
sektion for unge). 
Iværksætternetværk/iværksætterevent: Fortælle om hvordan de er startet op. Workshop: 
eksperter ind over. 
Workshop: Struktur og afstressning. Stationsbygning som ungdomshus.  
 

 
5. Valg af 5 ungdomsrådsmedlemmer 

Da der kun er fundet to repræsentanter fra ungdomsuddannelserne og en fra ungdomspartierne, 
er der derfor mulighed for at 7 ekstra ungdomsrådsmedlemmer kan vælges på 
generalforsamlingen.  
Følgende er valgt på generalforsamlingen: 

● Valdemar Christian Ellekilde 
● Theodor Hansen 
● Laura Jensen 
● Kira Lomholt-Busch 
● Sigrid Skou Hansen 
● Lærke Jørgensen 

 
6. Valg af 5 prioriterede suppleanter 

Ingen suppleanter er valgt, da alle pladser i Rådet ikke er fyldt ud. 
 

7. Repræsentanter fra Ungdomsskolerne 
● Viborg Katedralskole: Marcus Frøjk Melau 
● Bjerringbro Gymnasium: Liv Overgaard 

 
8. Repræsentanter fra Ungdomspartierne 

● Rød-Grøn-Ungdom: Alhed Mazanti 
 

9. Eventuelt 
a. Afskedstale fra Kasper Venning som har været en del af Rådet siden 2017. 

 

 

 

 

Dato: 27/11-22    Dato: 01/12-22 

Koordinator, VUR    Formand, VUR 

 


