Referat til VUR-møde d. 9. februar 2021
Formand:

Andreas Hansen

Næstformand:

Alberte Døssing og Kristoffer Møller

Medlemmer:

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

Ungdomsskole
medarbejder:

Joan Øland

Gæster:
Afbud:

Anton
Manglede afbud: Jacob, Mette, Alfred, Claire (mail sendt)

Referent:

Joan Øland

Mødested:

Virtuelt med fremmøde på Microsoft Teams.

1. Formalia
a. Valg af dirigent
Joan
b. Valg af referent
Joan
c. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 11. januar
Godkendt
d. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Nyt fra formandskabet
a. Brug af midler
Brugt 800 kr. på promovering.
Præmier til konkurrencer for 400 kr. indtil videre.
b. Prioritering af projekter
Små projekter/konkurrencer som kan promoveres på Facebook og skabe omtale. Herefter
fokus på større projekter.

3. Nyt fra sekretariatet
Opsætning af loger i brevhovedet på dagsorden/referat, ansøgnings- og evalueringsblanketter,
samt til svar på ansøgninger.
Økonomi: Der er i budgettet afsat 50.000 til projekt ung Viborg, 40.000 kr. til tilskud, 5.000 kr. til
mad. Hvis der er behov for flere penge, tilpasses budgettet løbende.
Oprydning i drev. Ingen mapper er slettet.
Formandskabs-mappe med mødereferater.
4. Nyt fra arbejdsgrupper, max. 5 min.
Aktiviteter under Corona:
- Afholdt møde
- Ting-finder-leg
- Tegnekonkurrence
- Forslag om tur rundt om Nørresø
- Forslag om foredrag
Projekt-Ung-Viborg:
- Arbejder videre i dag.
5. Økonomi
a. Behandling af ansøgninger
b. Behandling af evalueringer:
Grøn Dag
Fremadrettet opmærksomhed på:
- at sikre at VURs målgruppe rammes
- hvordan VUR promoveres
- at VUR modtager billeder fra arrangementer/Projekter.
6. Opdatering om sociale medier
a. Følgere.
Flere følgere på Facebook
Flere visninger også når opslag ikke promoveres.
b. Visuelle temaer
Farvetema med udgangspunkt i VURs logo.
Forslag om videopræsentation op til generalforsamling.
Reklamere for åbne møder for at give indblik i VURs arbejde.
“Take-over tirsdag” på instagram. Alberte udarbejder liste om hvem der har den, samt
forslag til spørgsmål → Indblik i ens hver dag.
7. Opdatering af ansøgnings- og evalueringsblanketter
Alberte, Andreas, Kristoffer, Sofie vil kigge på dette inden næste gang.

8. Tegnekonkurrence
a. Valg af vindere
Der var indsendt i alt 12 tegning. Afstemning hvor hvert medlem får to stemmer:
1. Pladsen = Tegning nr. 1 fik 6 stemmer (Joan tage kontakt til Kurt vedr. copyright i forhold til
tegning)
2. Pladsen = Tegning nr. 10 fik 4 stemmer
3. Pladsen = Tegning nr. 12. Lige stemmetal med tegning 4 i to afstemninger. Vandt flest stemmer i
sidste afstemning ved formandskabet.
9. Evt.
VUR på eventur kan muligvis køres online. Kasper arbejder videre med dette.
10. Afslutning

Opsamling fra gruppearbejde:

Aktiviteter under corona:
Ting-finder-leg kører en uge mere
“Corona-care-package” afsluttes fredag i uge 10.
Til næste VUR-møde: Arbejde på klubber, som kan foregå online.
Ikke nødvendigt med et møde inden næste VUR-møde

Projekt-ung-Viborg:
Skrivelse næsten færdigudarbejdet.
Tidsplan: Sende ud i marts. Deadline slut maj. Ekstraordinær generalforsamling i august for at stemme om
vinderprojektet.

