Referat af Viborg Ungdomsråds 35-års Jubilæums-Generalforsamling d.
12. november 2021
Deltagere på Generalforsamlingen:
Kasper Venning, Andreas Hesselholt Hansen, Laura Kristine Jensen, Alberte Døssing, Sofie Toft, Katja
Madsen, Alfred Overgaard, Andy Bols, Julia Choma, Theodor Hansen, Anne Emilie Jensen, Marcus Frøjk
Melau, Sigrid Skou Hansen, Reimer Phil, Jakob Plüger, Chris Nyhus, Marcus Bak,
Børge Hansen, Joan Øland.

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
Børge Hansen er valgt som ordstyrer. Generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med
gældende vedtægter.
2. Ungdomsrådets Årsberetning ved Formand
“Da rådet blev valgt ind, havde vi en vision: Viborg ungdomsråd skulle igennem det kommende år,
arbejde med kultur og fritidsliv for unge i Viborg Kommune. Allerede fra generalforsamlingen
startede vi stærkt, da der var samlet et større råd end i gennem mange år, som havde mange et
væld af gode idéer og mål.
Det skulle dog vise sig, at være en svær opgave, da corona virussen igennem vinteren nåede højest,
og samfundet lukkede ned. Derfor blev fokus rettet mod, at skabe mere omtale om og
opmærksomhed på Rådet. Dette blev gjort ved at promovere os på Facebook med forskellige
konkurrencer, hvor man skulle ud, rundt i kommunen og finde poster.
Dette projekt endte med at være en god succes, da vi fik folk ud af deres huse, men selvfølgelig
også skabt mere opmærksomhed på vores facebook- og Instagram-sider. I det hele taget har vi
været mere aktive på sociale medier, gennem særligt foråret, men også i hele rådets periode. Vi har
derfor oplevet en stigende opbakning til vores tiltag og arrangementer.
Målet med at komme mere ud, har også været en succes. Vi har kørt flere kampagner på vores
sociale medier, fået vores helt egen hjemmeside, og deltaget i NAU, Netværket af Ungdomsråd, for
første gang i mange år.
Vi måtte dog i løbet af året se i øjnene, at man kan have nok så mange gode ideer, men det kræver
at have hænderne til at udføre dem. Blandt andet kan vi nævne det gode forslag om klubber, som
ville have krævet aktivitet hver måned, men netop dette var en for stor mundfuld for rådet.
En anden god og modig ide, som vi også lærte meget af, men som desværre ikke blev til den
succeshistorie vi ville have det til at blive, er Projekt Ungt Viborg. Projektet blev ikke noget, dels
fordi vi manglede erfaring med at bruge forskellige kommunikationskanaler, men også fordi der
simpelthen manglede opbakning.

Men vi må heller ikke glemme vores succeser, her kan vi nævne gratis biograftur, DnD
arrangementer, gokart arrangement og haft en velbesøgt stand til Connectival.
Gennem flere af vores projekter har det også lykkes os at tage Rådet med ud af Viborg, og at
involvere folk og organisationer fra hele kommunen.
Musikscenen er heller ikke blevet overset i dette bestyrelsesår, da vi både har støttet VibStock,
Baggårdsbal og den kommende koncert med Statisk arrangeret af EKKO. Dette samarbejde vil kan
kun blive styrket, da Viborg Ungdomsråd har fået en repræsentant ved Paraplyen, som også er
arrangør af nogle af de nævnte musikoplevelser. Vi er derudover også meget stolte af, at have
støttet den første afholdelse af Viborg Pride, som med vores støtte oplevede flere 100 deltagere.
Rådet har det seneste år fået det bedre og gjort mere end det har gjort længe. Dette skyldes bl.a.
den nye mødestruktur af VURs møder, som giver Rådet mulighed for at arbejde på møderne. Den
store succes skal fortsætte og det håber vi at I kan hjælpe os med.
God generalforsamling og tak for et godt år.”
Formandens beretning er debatteret og accepteret.

3. Forslag og debat om fremtidige opgaver
Workshop
● Intro
● Navneleg
● Hvad er fedt som ung?
Connectival, arrangementer på tværs, snapsting, julemarked, møde nye fællesskaber,
fester
Mangler: Mulighed for at engagere sig i et fællesskab, som man kan deltage i.
●

Hvad er et fedt event for unge?
- Være fysisk i stand til at komme - at der medtænkes transport muligheder.
- Gratis ting
- Andre venner
- Konkurrence / interesser
- “Personlig reklame”: At arrangementer reklameres gennem folk man kender.
- Unge event
- Ligge et godt tidspunkt.
- Mangler store fælles oplevelser, som ikke er musik og alkohol
- Temadage - juletræspyntning, græskarudskæring
- Der mangler opbakning til musikevents.

●

Hvad skal VUR næste år?
- Støtte til gentagne tilbud.
- Større arrangementer med mange mulighed (Connectival)
- Flerdagstur - f.eks. Kanotur - derved opbygge fællesskab
- “Posefest”. Hvor man selv medbringer alkohol
- Et arrangement i Bjerringbros nye ungdomshus.
- Hjælpe klubber der allerede eksistere på ungdomsskolen
- Brætspil Cafe
- Pynte Juletræ - pynte Viborg

-

Lave events på de enkelte Gymnasier
Fælles aktiviteter for gymnasierne (f.eks. fælles idrætsdag)
GoKart
Stand-up
“vejledning til at være Ung i Viborg” - hvad kan man deltage i som ung - dette
tilbud kan man tage imod
Unge-vælger-møder. Vi skal bruge vores stemme! Udtrykke hvad unge gerne vil.
Open-Air-arrangementer
Vær “ungdomsskole” for 16+.
Pride
Uddannelsesmesser
Messe om Ungdomstilbud / ting at engagere sig i.
Udnyt kontakten til byrådet

4. Valg af 5 ungdomsrådsmedlemmer
- Julia Choma
- Anton Nielsen
- Theodor Hansen
- Anne Emilie Jensen
5. Valg af 5 prioriterede suppleanter
Ingen ønsker at opstille
6. Repræsentanter fra Ungdomsuddannelserne
● Viborg Katedralskole: Marcus Frøjk Melau
● Mercantec (Midtbyens Gymnasium): Katja Madsen
● Bjerringbro Gymnasium: Laura Jensen
7. Repræsentanter fra Ungdomspartierne
● SUF: Alfred Overgaard
● SFU: Kasper Venning (midlertidig repræsentant)
● Rød-Grøn-Ungdom: Sigrid Skou Hansen
8. Eventuelt

14/12-21

10/01-22

