Referat af VUR-møde d. 9. maj 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:
Sent afbud:
Manglede afbud:

Marcus,
Katja, Anton,
Alfred,
Theodor (dukkede dog op senere)

Referent:

Joan Øland

Mødested:

Ungdomsskolen, Reberbanen 13, mødelokale 15

1. Formalia
a. Valg af dirigent
Joan.
b. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 19. april
Godkendt.
c. Godkendelse af dagsorden: Tilføjelser: “Etablering af UngeKlima Udvalg”. VM i debat
2. Nyt fra Formandskabet
● Afholdt et ordinær og ekstraordinær møde(mere om det under punkt 5).
3. Nyt fra sekretariatet
● Orientering om Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag
Konkret budgetforslag sendes ikke i høring, da Børne- og Ungdomsudvalget ikke har
omprioriteret midler eller udpeget budgetudfordringer, som skal indgå i Byrådets videre
drøftelse af budgettet.
4. Nyt fra arbejdsgrupper
● Sheltertur / Kasper

●

Naturskolen er kommet til at dobbeltbooke, hvilket betyder, at vi ikke låne shelterne i den
pågældende weekend. VUR kan låne telte, men man skal selv sørge for opsætning og
nedtagning. Det vurderes at være meget at et par stykker fra arbejdsgruppen skal stå med
det. Der har været arbejdet videre med at arrangementet afholdes som et
aftenarrangement. Datoen er fredag d. 20. maj.
Grundet få tilmeldte indtil videre, beslutter Rådet at rykke arrangementet til efter
sommerferien.
Besøge Horsens Ungeråd
Da det er svært at finde en datoen på denne side af sommerferien, er det foreslået at finde
en dato efter sommerferien. Formanden, Josephine, er ikke selv medlem af Rådet efter
sommer, men vil videreformidle kontakten.

5. Drøftelse og beslutning: Etablering af UngeKlima Udvalg /Joan + Kasper
Formandskabet foreslår at starte arbejdet med etableringen med det samme samt informerer
Natur- og Miljø og Børne- og Ungdomsudvalgene, at VUR starter Udvalget op og håber på
opbakning hertil.
Formandskabet indstiller til godkendelse af videre plan og proces.
Punktet godkendes.
6. Orientering/beslutte: Ansøgning fra Viborg Tværpolitiske Ungdomshus + hvem deltager / Joan
VTU søger om bevilling på 875 kr. i forbindelse med afholdelse af oplæg om EU forbehold ved
Steffen Nørgaard.
Ansøgningen er hastebehandlet i VUR inden mødet, da arrangementet skal afholdes d. 11. maj.
VUR godkender ansøgningen.
VTU har i ansøgningen skrevet at VUR er meget velkommen til at præsenterer sig til
arrangementet. Hvem kan deltage og fortælle kort og VUR? Kasper, Sigrid, måske Lærke, Laura.
7. Evt.
●

Jul i Viborg:
Muligt at VUR kan deltage. Forslag om at samle unge til at synge. Måske det kan
kombineres med indsamling?
Indsamling til unge frivillige organisationer (fritid).
Kasper kontakter “Vi er Viborg”.

8. Arbejdsgrupper
● SoMe (Strategi, Orientering om VUR-mødet i dag, Opdatering af hjemmesiden
(evalueringsblanket, hjemmeside er blevet lidt rodet, “send besked-knap” virker ikke)
Lærke, Theodor.
● D&D
● Sommer i Viborg: Sommeraktiviteter
● Indsamling til Unge foreninger i kommunen (Rykkes til arrangement i Jul i Viborg)
● UngeKlima Udvalg (Sigrid, Kasper, Laura)

9. Afslutning

