
  

 

Referat af VUR-møde d. 12. september 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, Kasper Dybdal Gyldenskjold 

Ungdomsskole 

medarbejder: 

Joan Øland 

Gæster:  

Afbud: 

Manglende afbud: 

 

Laura, Katja 

Alfred, Theodor, Kasper G. 

Referent: Joan Øland 

Mødested: Ungdomsskolen, Reberbanen 13, mødelokale 15  
 

1. Formalia 

a. Valg af dirigent 

Marcus er valgt. 

b. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 15. august 

Referatet godkendes med sletning af klokkeslæt. 

c. Godkendelse af dagsorden 

 Dagsordenen godkendes med rettelser. 

 

2. Ungeklimaudvalg 

Punktet udskydes, da ingen unge har tilmeldt sig mødt eller er dukket op.  

Ungeklimaudvalget hviler for nu, men lukkes ikke. Rådet håber, at kommunen henvender sig i 

forhold til DK2020-planen for derigennem starte et samarbejde op.  

 

3. Nyt fra Formandskabet  

● VibStock konkurrence / Marcus 

Vindere blev trukket ved tilfældig lodtrækning. 

● Byrådsdagen / Marcus 

Dato er d. 21. november 2022 kl. 12.30-12.50, multisalen på Viborg Rådhus. 

Sættes på til næste møde.  



  

● Møde med Børne- og Ungdomsudvalget / Marcus  

Møde med udvalget er bekræftet. Datoen er onsdag d. 4. januar 2023 kl. 8.30-9.00. 

 

4. Nyt fra sekretariatet 

● Høring om budgetforslag: 

Hovedelementer i budgetforliget: 

● Socialområdet tilføres 15 mio. kr. årligt fra 2023 og frem til at dække det stigende 

pres med flere borgere med stort behov for støtte 

● Skoleområdet tilføres 5 mio. kr. i 2023 stigende til 10 mio. kr. i 2024 og frem for at 

imødegå udfordringen med det faldende elevtal 

● Ældreområdet tilføres 9,9 mio. kr. i 2023 svarende til det beløb, som Viborg 

Kommune har fået ekstra i forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og 

regeringen. 

● Administrationen reduceres med 15 mio. kr. årligt fra 2023 

● Der indarbejdes en ½ procent i reduktioner og effektiviseringer af serviceudgifter i 

2024-26. Det betyder en reduktion i 2024 på 20 mio. kr., stigende til 40 og 60 mio. 

kr. i 2025 og 2026.  

● Skatten holdes uændret 

 

Se hele budgetaftalen i bilagene nederste på siden i dette link: 

https://viborg.dk/om-kommunen/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/fem-partier-i-viborg-

byraad-enige-om-ansvarligt-budget-med-klare-omprioriteringer-733069735248265/ 

 

 Sigrid vil udarbejde udkast til høringssvar. 

Høringssvar sendes til kommentering i VUR. Svar skal være hos kommunen senest d. 19. 

september.   

 

5. Nyt fra arbejdsgrupper 

● Biograftur: D. 7/10-22 kl. 21.15, “Alle for 4”.  

Beslutte: Forslag om 20 kr. for billet + popcorn og sodavand, sendes til VURs mobilepay nr. 

Forslaget godkendes.  

● Jul i Viborg / Lærke 

Møde med Helle fra “Jul i Viborg” fredag d. 23. september.  

● Møde med Hjørring Kommune / Marcus 

Hjørring kommune ønsker at genstarte i Ungdomsråd og ønskede inputs fra VUR.  

 

6. Behandling af evaluering fra Byg og Hyg 

 Evalueringen godkendes. 

 

7. Orientering: Valg af ny næstformand / Kasper & Joan 

Det besluttes at der laves en online indstillingsmulighed og afstemning på den baggrund. 

 

8. Orientering: NAU / Marcus 

● Alle tre NAUs regionale netværksmøder er aflyst grundet få tilmeldinger. 

https://viborg.dk/om-kommunen/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/fem-partier-i-viborg-byraad-enige-om-ansvarligt-budget-med-klare-omprioriteringer-733069735248265/
https://viborg.dk/om-kommunen/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/fem-partier-i-viborg-byraad-enige-om-ansvarligt-budget-med-klare-omprioriteringer-733069735248265/


  

● Udarbejdelse af politikpapir på uddannelse og demokrati området. Møder d. 29. oktober og 

5. november kl. 14-15 online.  

● Landsmøde d. 25.-27. november. 

 

9. Planlægning af Generalforsamling 2022 

Kasper V. undersøger, hvad det vil koste at leje lokale på Peak 12 inkl. mad 

VK (Marcus undersøger) og Rod (Kasper V. undersøger) 

Dirigent: 

Michel fra bestyrelsen 

NAU som dirigent? 

 

Besøge FGU 

 

10. Evt. 

● Socialt hygge: Hos Kasper V. kl. 18. Alle medbringer et måltid mad.  

 

11. Arbejdsgrupper  

● SoMe (Orientering om VUR-mødet i dag - Stories?) 

● Biograftur - lave opslag. 

● Anbefaling 

● Generalforsamling 

 

 

12. Afslutning 

 


