Dagsorden til VUR-møde d. 19. april 2022
Formand:

Marcus Frøjk Melau

Næstformand:

Anton Vad Nielsen og Kasper Venning

Medlemmer:

Anton Vad, Laura Kristine Jensen, Katja Madsen, Alfred Overgaard, Kasper
Venning, Theodor Hansen, Marcus Frøjk Melau, Sigrid Skou Hansen,
Lærke Porsgaard Jørgensen

Ungdomsskole
medarbejder:

Joan Øland

Gæster:
Afbud:

Laura, Sigrid

Referent:

Joan Øland

Mødested:

Ungdomsskolen, Reberbanen 13, mødelokale 15

1. Formalia
a. Valg af dirigent
Marcus valgt
b. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 14. marts
Godkendt
c. Godkendelse af dagsorden
i.
Punkt 8. “kommunikationsstrategi” er tilføjet efter udsendelse af dagsorden.
Godkendes med tilføjelse.
2. Nyt fra Formandskabet
3. Nyt fra sekretariatet
- Orientering: Udmelding
Anne Emilie har valgt at trække sig grundet nyt arbejde.
4. Nyt fra arbejdsgrupper
● Unge Klimaråd / Marcus
Møde med UngeKlimarådet. Udkast til vedtægter er udarbejdet. I vedtægterne står bl.a. at
UngeKlimarådet oprettes som et søsterselskab og ikke om et stående udvalg under VUR,
som VUR har stemt for. Derfor drøftelse af hvad VUR tænker fremadrettet.

Der stemmes om at VUR opretter et stående UngeKlimaUdvalg under VUR:
7 stemmer for, 1 stemmer blank.
Marcus snakker med Sofie fra det nationale Ungeklimaråd vedr. et samarbejde med det
oprettede underudvalg.
Derefter skal der indledes en samtale med forvaltningen i Natur og Miljø i Viborg
kommune, hvor underudvalget præsenteres.
Derefter snakkes der med Børn & Unge, hvor udkast til nye vedtægter haves.
Vedtægtsændringer skal godkendes på en ekstraordinær generalforsamling, og skal
derefter godkendes af byrådet.
Enstemming godkendelse af planen.
●

●

●

●

●

●
●

●

Byrådsdagen / Marcus
○ Marcus har snakket med Brian Roed.
○ Der har været møde i projektgruppen d. 29 marts
Besøg Horsens Ungdomsråd / Marcus
Der er blevet spurgt om mulighed for at afholde mødet en lørdag grundet lang transporttid
for VUR. Der afventes svar.
Ukraine / Arbejdsgruppen
Valgt at droppe grundet allerede gode tiltage i kommunen.
Derfor er der startet arbejdet i forhold til indsamling af penge til Unge i Viborg, f.eks. til
foreninger.
VUR på Sheltertur / Kasper
Shelterturen er blevet rykket, grundet for sen bookning af shelterpladsen. Pladsen er blevet
booket på 20.-21. maj (fredag-lørdag). Anton, Kasper og Alfred er tovholdere på
arrangementet.
Take-over-dage: Hvordan går det?
Har fungeret godt. God feedback.
Torsdag: Alfred
Tirsdag: Kasper
Torsdag: Anton
Socialt arrangement / Anton
Møde med Kurt / Anton
Forventningsafstemning. Ungdomsskolen har allerede arrangeret en Djurssommerland tur.
Det blev drøftet at der kunne være mulighed for, at VUR kan være medarrangør. VUR
planlægger GoCart arrangement, hvor Ungdomsskolen kunne være med.
VM i Debat / Kasper
https://viborg-folkeblad.dk/artikel/man-bliver-klogere-af-at-v%C3%A6re-uenig-viborg-harnetop-f%C3%A5et-sin-helt-egen-mester-i-debat

●

Fint arrangement, men blandede oplevelse af Lawans undervisning.
Bibliotekets evaluering af arrangementet modtager VUR senere.
Unge på Paletten / Marcus
Møde med Julia om billetter. Der forventes et større beløb end VUR kan give. Derfor
arbejdes ikke videre med køb af billetter til Unge.

5. Indsupplering af nyt medlem
Benjamin Bjerreby Hansen.
Ønsker ikke medlemskab alligevel.
6. Ny repræsentant til Paraplyen / Joan + Alfred
Julia er trådt ud af Rådet, hvilket har givet en plads i Paraplyen.
Lærke vil gerne være ny repræsentant.
7. Samarbejde med Paletten om VibStock / Kasper
Ønsker vi et samarbejde om VibStock? Konkurrence på vores Sociale Medier om billetter.
Mulighed for at vinde 2 billetter (x 4). 295*8=2.360 kr.
Datoen for arrangementet er d. 9.-10. september.
VUR vil tilbyde, at der kan vindes 2 x 2 billetter (2 på FB, 2 på Instra)
8. Kommunikationsstrategi / Marcus
Samtale om brugen af vores sociale medier, hjemmesiden, mails osv.
Det besluttes, at kommunikationsgruppen (bestående af: Marcus, Theodor, Katja, Lærke) arbejder
videre med kommunikationsstrategien.
9. Beslutning: Ny webhosting / Marcus
Det foreslås at ændre vores webhosting fra Webnode til One.com. Webnode koster årligt 651,00
kr, hvorimod One.com pakken som foreslås koster 278,40 kr eksklusiv moms for det første år samt
7,20 kr for overførsel af vores domæne.
Rådet beslutter, at kommunikationsgruppen gerne må skifte webhosting.
10. Orientering: NAU / Marcus
2 nye medlemmer valgt ind. Fået bevilling på 1,6 mio. kr. fra Tuborg Fonden til “Unge Rødder”.
11. Evt.
12. Arbejdsgrupper
● VUR på Sheltertur
● SoMe (Strategi, Orientering om VUR-mødet i dag …)
● D&D
● Indsamling til Unge foreninger i kommunen.

●

Sommer i Viborg: Sommeraktiviteter

13. Afslutning

