Referat af VUR-møde d. 8. juni 2021
Formand:

Andreas Hansen

Næstformand:

Alberte Døssing og Kristoffer Møller

Medlemmer:

Anton Vad, Andreas Hansen, Kristoffer Møller, Sofie Toft, Alberte Døssing,
Jacob Isager, Oscar Jakobsen, Laura Kristine Jensen, Katja Madsen, Andy
Bols, Alfred Overgaard, Svend Stein Olsen, Kasper Venning, Julia Choma

Ungdomsskole
medarbejder:

Joan Øland

Gæster:
Afbud:

Andy Bols, Oscar Jakobsen, Svend Stein Olsen

Referent:
Mødested:

Ungdomsskolen, Reberbanen 13, mødelokale 11.

1. Formalia
a. Valg af dirigent
Andreas
b. Valg af referent
Joan
c. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 10. maj
Godkendt
d. Godkendelse af dagsorden. Tilføjelse: Rekruttering af medlemmer.
Godkendt
2. Nyt fra formandskabet
- Møde m. Gokart Klub Løvel:
Det koster 300 kr. pr. deltager for en ½ times kørsel samlet set. Gokart Klubben vil give
rabat på 50 kr. Derfor foreslås en egenbetaling på 149 kr. Dette godkendes.
Rådet skal selv stå for at skaffe deltagere. Gokart Klubben vil står for afholdelse af selve
arrangementet.
Der foreslås at Rådet kommer og griller en pølse til de deltagende.
Arrangementet skal afholdes i sommerferien en søndag til middag.
Rådet godkender at arbejde videre med dette.

3. Nyt fra sekretariatet
- Joan har fået ny titel. Titel er nu: Koordinator for VUR i stedet for Sekretær for VUR.
- Joan holder sommerferie (uge 28-31).
4. Nyt fra arbejdsgrupper
- Møde med Paraplyen vedrørende madboder:
Fortsætter som planlagt.
Kommende arrangementer, som er planlagt er Paraplyen:
- 24. juni: Mal og musik
- 26. juni: Koncert
- 7. august: Baggårds Bal
-

Hjemmeside
Færdigdesignet.
Link til hjemmeside på kommunens hjemmeside + facebook + instagram.
- Opslag på FB.
Steen - karierebyen ???? - skriver Andreas til vedr. hjemmeside link.

-

Dungeons and Dragons arrangement afholdt:
11 deltagere. Både nye og “gamle” deltagere. Godt arrangement.

-

Biograftur 28. juni
Er ved at være på plads. Animationsskolen indsender videoer.
Salen rummer 101 plads.
10 min. til at VUR kan præsentere sig selv.
Pt. 8 tilmeldinger.
Hvor mange kan ikke deltage: Julia, Jacob, % 1.
Husk at alle får sendt link til begivenheden på FB, så flest muligt bliver opmærksom på
begivenheden og deltager.
Promovering: 400 kr. x 2. Startende nu og en ugen op til.

5. Honorar til Julia for kommunikationsarbejde
- Tak til Julia for det fine arbejde
- Julia ønsker betaling for kommunikationsarbejdet hun har lavet til VUR.
- Formandskabet og sekretariatet indstiller ikke til godkendelse.
Der lægges op til debat og afstemning efterfølgende.
Julia er inhabil og stemmer derfor ikke. 11 stemmer.
Afstemning:
Ja = honorar. 2
Nej = ikke honorar. 8
Blank = 1

Flertallet har besluttet, at Julia ikke skal modtage honorar for arbejdet.
Det besluttes at Julia vil modtage en udtalelses for hendes flotte arbejde. Joan vil
undersøge hvordan og hvem der kan underskrive dokumentet for at det er mest legitim.

6. NAU landsmøde (Julia og Laura)
En god oplevelse at være med til Landsmødet og møde nogle fra de andre Ungdomsråd rundt om i
landet.
7. Møde i Ungbo bestyrelse (Anton)
Nyt møde d. 23. juni.
8. Status for Rådet
- Hvor langt er vi nået i forhold til de ønsker vi havde?
- Fokusere på større projekter.
- God råds opstart.
- Små succes.
- Arbejde på mere synlighed - nå ud til flere.
- Mere kontakt ude i elevrådene. Kom ud på skolerne.
- Rådet agerer ikke efter hensigt (tages under punktet evt.)
- Godt med arbejdsmøder.
- Godt med formandskabsmøder.
- Sponsorater
- Hvordan holder vi rådet kørende hen over sommeren?
- Skal der afholdes et arrangement (SommerJulefrokost)?
Arbejdegruppemøde: 28. juni kl. 13. Joan undersøger hvordan og hvorledes i forbindelse
med et sommerarrangement.
9. Rekruttering af medlemmer / medlemmer fraflytter kommunen
5 flytter fra kommunen inden for den nærmeste fremtid.
Der er mulighed for at være med i arbejdsgruppe selvom man ikke er med i bestyrelsen.
Ved gennemlæsning af vedtægterne tolker Rådet, at medlemmer kan blive sidde indtil kommende
generalforsamling, men kan ikke vælges ind på ny.

10. Video om ensomhed
Andreas, Alberte, Kristoffer og Julia har holdt møde med Viborg kommune omkring udarbejdelse af
animationsvideo i forhold til at italesætte ensomhed blandt unge. Rådets rolle er at komme med
ideer og inputs, som kommunen kan arbejde videre med.
Rådet vil blive inddraget hele vejen i forløbet.

11. Økonomi
12. Evt.
-

Jacob ønsker en debat om vedtægterne, specielt i forhold til hvad VURs opgave er. Der
indledes debat og diskussion.
Podcast skal udgives inden der går for lang tid.

13. Arbejde i arbejdsgrupper
- GoKart - beslutte dato
- Afholdes d. 1/8 . Alberte, Sofie, Laura og Anton vil gerne grille pølser og servere
sodavand. Joan finder ud af hvilket billetsystem vi bruger.
Andreas kontakter Kim og hører om datoen passer ham.
-

De Frivilliges Hus (Formandskab) viborg@frivilligeshus.dk eller rikke@frivilligeshus.dk
Sommerferie fritidsaktiviteter?
Samarbejde omkring Karriereby med både Ungdomsskolen og Social- og sundhedsskolen.
(Formandskab)
Merchandise (slik, kuglepenne, balloner, klistermærker osv.): Alberte, Andreas, Claire,
Kasper, Laura.
Evt. planlægning af 35-års-jubilæum
Skal noget uddelegeres?
-

14. Afslutning

Valg af arbejdsgruppe

