Referat af VUR-møde d. 13. september 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:

Laura, Anton (syg)
Claire
Alfred

Referent:
Mødested:

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

1. Formalia
a. Valg af dirigent
Alberte
b. Valg af referent
c. Joan
d. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 10. august.
Godkendt
e. Godkendelse af dagsorden.
Punktet “kampagne” tilføjes.
Godkendt.

2. Nyt fra formandskabet
- Kasper er blevet ny næstformand
3. Nyt fra sekretariatet
- Borgerhuset Stationen - er ved at blive sammenlagt med De Frivilliges Hus, hvorfor det lige
nu ikke er relevant med en repræsentant.

-

Bibliotekets ungegruppe - Det aftales med biblioteket, at VUR vender tilbage efter
generalforsamlingen, med henblik på 1 medlem kan sidde med i ungegruppen.
Høringssvar (mail).
- Alberte skriver høringssvar ang. manglen på penge til unge
Købekort, indkøbsaftale og EAN nr. Det er vigtigt at disse bruges. VUR skal i så vidt muligt
omfang undgå selv at lægge ud og bruge de nævnte betalingsmetoder.
købekort vi har adgang til:
Rema 1000
Thansen
Dagrofa
Silvan
Bauhaus
Plantorama
Jysk
Dansk supermarked

4. Nyt fra arbejdsgrupper
- Paraplyen
Afholdt Vib-Stock i weekenden.
- Bestyrelsesmøde på ungdomsskolen
Orientering fra mødet.
- Connectival
Åben dialog om arrangementet
Evaluering:
- Hvad lykkedes?
Selve arrangementet gik godt. God omtale af boden. Gik rundt til folk i
stedet for. Is fungerede godt.
Fået mange ideer.
- Hvad gjorde jeg selv for at det lykkedes?
- Hvad skal gøres bedre til næste gang?
Få planlagt arbejdsmøderne i god tid.
Hvis der skal være “ballon-spil” skal det være muligt at puste balloner op
med pumpe.
Gå rundt til folk.
Give is for at give en idé.
Overholdelse af aftaler.
- Hvad kan jeg selv gøre bedre?
- Behov for Joan støtter/vejleder anderledes?
Deltage i arbejdsmøder.
- Merchandise
Der er købt Merchandise for omkring 30.000 kr. En investering for lang tid. Det er brug til
Connectival, skal bruges på skolebesøg, generalforsamlingen og fremtidige arrangementer
og events.

-

Husk at det skal forbi kommunikationsmedarbejder.
Video om ensomhed
Skriver når de har noget nyt.
#kenddinstemme
Hvad skal der skrives på SoME i forhold til konkurrence.
Skolebesøg?
Konkurrence løber frem til d. 16. oktober, hvor der findes 5 vindere på FB og 5 vindere på
Instagram.

5. VM i Debat
Kasper og Laura vil gerne hjælpe med konceptudviklingen i samarbejde med biblioteket.
- Er der ønsker at deltage? - Ikke lige umiddelbart.
Møde på onsdag d. 22. september kl. 15.
Selve arrangementet afholdes d. 1. november.
6. Økonomi
- Ansøgning fra biblioteket på 12.000 kr. til VM i Debat er godkendt.

7. Evt.
8. Arbejde i arbejdsgrupper
- Skolebesøg
Mail til skolerne (Viborg Katedral skole uge 41, Bjerringbro d. 24/9 kl. 11.15 (Kasper,
Alberte, Laura?), Viborg Gym og HF - OK, ingen dato—> 30/9 inden kl.11, Andreas og Julia,
Alfred? )
Joan sender mail videre til Katja
Katja spørger om vi kan få et indslag til en fredagssamling.
Alberte laver en “baggrund” som man kan tage med
-

Planlægning af 35-års-jubilæum + generalforsamling, Fredag d. 12. november, skriv gerne
d.11/11 i kalenderen også.
- Lokaler
Ungdomsskolen, Joan booker a-trium gården.
- Alkohol
For eller i mod alkolhol? Debat her om. Det besluttes, at der ikke serveres alkohol.
- Komiker (Warberg? - Katja)
- Mad
Kan vi høre om ungdomsskolen vil lave mad.
- udarbejdelse af generalforsamlings plakat:

-

Pris = 20 kr. og byt din billet til gratis drikkevarer. Ændringer til plakaten:
stor overskrift, VUR’s 35 års jubilæums-generalforsamling, kan man tilføje
en QR kode? —> Tilmeld dig begivenheden her: “indsæt begivenheden
med QR kode. “Du kan dog komme kl.13 lige efter skole”. Ingen henvisning
til vores hjemmeside.

Kasper undersøger hvad/hvordan billet/tilmelding kan foregå ASAP

9. Afslutning

Få plakaterne printet i super kvalitet
Få folk vi har støttet gennem året til at dele vores generalforsamling

