Referat af VUR-møde d. 12. oktober 2021
Formand:

Andreas Hansen

Næstformand:

Alberte Døssing og Kasper Venning

Medlemmer:

Anton Vad, Andreas Hansen, Alberte Døssing, Laura Kristine Jensen, Katja
Madsen, Andy Bols, Alfred Overgaard, Kasper Venning, Julia Choma, Claire
Ayo

Ungdomsskole
medarbejder:

Joan Øland

Gæster:
Afbud:

Kasper, Anton
Manglede afbud: Claire

Referent:

Joan

Mødested:

Ungdomsskolen, Reberbanen 13, mødelokale 15 (det vi har været de
sidste gange).

1. Formalia
a. Valg af dirigent
Andreas
b. Valg af referent
Joan
c. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 13. september.
Godkendt
d. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Nyt fra formandskabet
- På formandskabsmødet blev det besluttet at promovere konkurrence med 1.000 kr.
3. Nyt fra sekretariatet
- Plakat er færdig: Hvem opsætter plakater og hvor?
- Alfred: VG
- Katja: Midtbyen gym. + Bibliotek
- Laura: Bjerringbro + Ungdomshus
- Andreas + Alberte: VK + Mercantec
- Andy: Fakta Houlkær

-

-

- Joan: VIA
- SOSU-skolen: Andreas + Alberte
Mail til skolerne:
- VUC har videresendt min mail om at finde en rep. til Rådet.
- Viborg Katedral Skole ønske besøg torsdag d. 14. oktober kl. 10. Andreas kan
deltage - Alberte deltager.
- Fredagscafé på Midtbyens Gym fredag d. 5. november kl. 14. Hvem kan deltage:
Alberte + Andy (Kasper, Anton?)
Orientering: Medlemstal hos ungdomspartierne er ved at blive indhentet.
Orientering: Høringssvar er sendt
Orientering: VUR har fået eget Mobilepay nr. som er: 264503

4. Nyt fra arbejdsgrupper
- Paraplyen:
Vil til at nytænke konceptet for hvordan VibStock skal afholdes. Afholde et møde hvor unge
inviteres ind til at komme med ideer.
- Skolebesøg
- Bjerringbro
- VG & HF
Begge skolebesøg har været en succes.
- Konkurrence på SoMe: Begynder at komme noget aktivitet.
5. VM i Debat
Afholdes d. 1. november. For at deltage skal der sendes en besked til biblioteket om, at man gerne
vil deltage.
Arrangementet starter med workshops om hvordan man debatterer. Til sidst vil der være en
konkurrence om hvem der er den bedste debattør.
6. Paletten / Julia
Forslag fra Julia om at samarbejde med Paletten. Det kunne f.eks. være at VUR kunne sponsorere
billetter til et arrangement, eller at VUR afholder arrangementer på Paletten.
I forhold til sponsorering af billettter debatteres emnet. For at VUR kan tage stilling til sponosering
er der behov for viden om til hvilket arrangement. Så når der er et konket arragent, som er for
VURs målgrupper, kan det sættes på dagsorden, om der skal gives et sponorar.
7. Økonomi
- Evalueringer:
- Viborg
-

Pride:
Meget udførlig evalueringsskema og bilag.
Meget stor succes!
Punkt under hvad VUR kan gøre bedre:

-

-

Forlængelse af hvornår evalueringsskemaet skal sendes retur.
Formandskabet foreslår 2 måneder.
Rådet debattere.
- 2 måneder vedtages.

Karl Knast:
- Lidt mangelfuld, men fejlen er fra VURs side grundet det ikke var udtrykt
klart hvordan og hvorledes.

8. Evt.
Alfred prikker til rektor ang. repræsentant fra VG
9. Arbejde i arbejdsgrupper
- Skolebesøg
- Planlægning af 35-års-jubilæum + generalforsamling
- Lave liste over spil og sende det til biblioteket (Andreas). Messenger
besked er sendt i fælles tråden.
- Planlagt generalforsamling: workshop der kan generere ideer (tidsplan +
dagsorden) - Andreas, Alfred
- Alberte høre Ole om han vil være ordstyre.
1. Intro (5 min)
2. Navneleg ved bordene (5 min)
3. Hvad er fedt som ung? (20 min)
4. Hvad er et fedt event for unge? (20 min)
5. Hvad skal VUR næste år? (30 min).
Joan skaffe papir til borde
Post-its til afstemning.
-

-

Underholdning? Alternativ til komiker: tryllekunstner, “mindfuck” - Katja
Per Sodemann 8000,- for 25 min
Lokalet er booket: Stationen. Der kan være 50 personer
Mad. Et bud kunne være Føtex buffet. Skal bestilles inden mødet er omme.
- Andy, Laura.
- Kokken & Jomfruen: 108 kr.
- Kagemand fra Føtex (Studenterbrød og Brunsviger) - Joan bestiller.
Arbejdsopgaver på dagen
Opsætning - Alberte hører om det bliver sat op for os. Er der dug?
Oprydning - til næste møde skal vi have underskriftsindsamling
Oppyntning (Alberte, under 2000 kr)
Egne balloner, glimmerværk, selfiebox, servietter, stearinlys,
blomster/blade, en form for lyskæde (måske i flasker)

-

10. Afslutning

- Oprette begivenhed asap (Alberte)
Opdatering af hjemmesiden: Medlemmer, ansøgning i forhold til promovering,
henvisning til kommunens hjemmeside for referater, Generalforsamling

