
  

 

Referat af VUR-møde d. 14. marts 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, Anne Emilie, Marcus Frøjk Melau, Sigrid Skou 

Hansen, Lærke Porsgaard Jørgensen 

Ungdomsskole 

medarbejder: 

Joan Øland 

Gæster: Aksel Munch Søndergaard 

Afbud:   

Referent: Joan Øland 

Mødested: Ungdomsskolen, Reberbanen 13, mødelokale 15  
 

1. Formalia 

a. Valg af dirigent 

Anton 

b. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 21. februar 

Godkendt 

c. Godkendelse af dagsorden 

i. Punkt 4: “Orientering: VUR-medlems aftrædelse” er tilføjet efter udsendelse af 

dagsorden. 

ii. Punkt 7: “Krisen i Ukraine v/ Lærke/Kasper” er tilføjet efter udsendelse af 

dagsorden. 

  Godkendt med tilføjede punkter.  

 

2. Nyt fra Formandskabet 

- 

 

3. Nyt fra arbejdsgrupper 

● Brev til Byråd / Joan 

Brevet er modtaget. Det forelægges Børne- og Ungdomsudvalget på deres møde d. 23. 

marts 2022.  

● Unge Klimaråd / Joan 



  

VURs forslag om at organisere et Unge Klimaråd under VUR er foreslået til Ungeklimarådet. 

Forslaget er vendt på møde i Klima- og Miljøudvalget. Der arbejdes videre med forslaget. 

● Besøg Horsens Ungdomsråd / Arbejdsgruppen 

Arbejdsgruppe har kontakt med Horsens Ungdomsråd i forhold til et besøg. Besøget er med 

henblik på erfaring med hvordan et andet Ungdomsrådet fungere, rekrutterer/fastholder 

medlemmer, projekter/opgaver mv.  

Horsens Ungdomsråd vil vende tilbage med en dato på et møde.  

 

4. Orientering: VUR-medlems aftrædelse / Joan 

Julia har valgt at træde ude af VUR grundet tidsmangel. Da VUR ikke har suppleanter, falder 

medlemstallet med 1.  

Drøftelse om hvad VUR vil gøre i forhold til de ledige pladser i Rådet. 

Det besluttes at en arbejdsgruppe vil arbejde med markedsføring af VUR og derigennem gøre 

opmærksom på de ledige pladser.  

 

5. Beslutte: Ansøgning fra Pride / Joan 

Der ansøges om 10.000 kr. til Pride arrangementet d. 27. august 2022. Bevillingen skal dække 

udgifter til reklamer og synlighed, udstyr samt scene/lydteknik.  

Aksel er mødt op og svare på uddybende spørgsmål fra Rådet. 

 

Afstemning om bevillingen: Enstemmigt flertal for godkendelse. Kasper inhabil og kan derfor ikke 

stemme.  

 

6. Forespørgsel: VUR på sheltertur / Kasper 

Forslag at afholde sheltertur i Undallslund med overnatning.  

Der aftales datoerne d. 6.-7. maj.  

Arbejdsgruppe arbejder videre med shelterturen.  

 

7. Orientering/Forespørgsel: Krisen i Ukraine / Lærke, Kasper 

Gøre unge i Viborg opmærksomme på hvordan de kan hjælpe ukrainske flygtninge.  

Støtte unge i at støtte Ukraine. Støtte op om de unge, som har startet initiativer til at støtte 

Ukraine.  

Arbejdsgruppe undersøger nærmere.   

 

8. Orientering: Regionalt netværksmøde, NAU / Joan 

2. april kl. 11-14.30 på Viborg Katedralskole.  

 

9. Evt. 

- Paraplyen:  

VUR skal finde deres rolle. Det kunne f.eks. dokumenteret af koncerter (video, billeder). 

Der er opbakning fra Rådet til at påtage sig den rolle.  

- Socialt arrangement: Socialt arrangement blev aflyst pga. sygdom. Forslag til ny dato: 

Fredag d. 25. marts kl. 17. 



  

 

10. Arbejdsgrupper 

● VUR på Shelter (Kasper, Alfred, Laura, Anton): 

○ Alkohol-fri tur.  

○ Vendes med Kurt og Ungdomsskolen har bål-grej.  

● SoMe (Orientering om VUR-mødet i dag, Strukturering/oprydning af vores Instagram-profil 

(herunder highlights samt meget gamle opslag)) Katja 

● Opdatering af hjemmesiden (evalueringsblanket, vores navne står to gange under “om os” 

(beslut hvilken) ). 

● Besøge Horsens Ungdomsråd 

● D&D  

● Ukraine (Kasper, Sigrid, Lærke, Theodor, Anne): 

○ Arbejder videre til næste gang. Punkt på dagsorden.  

 

 

11. Afslutning 

 


