
  

 

 

Referat af VUR-møde d. 7. december 2022 

 

Formand: Marcus Frøjk Melau 

Næstformand: Laura Jensen 

Medlemmer:  Laura Kristine Jensen, Theodor Hansen, Marcus Frøjk Melau, Sigrid Skou 

Hansen, Lærke Porsgaard Jørgensen, Valdemar Christian Ellekilde, Kira 

Lomholt-Busch, Liv Overgaard, Alhed Krag. 

Ungdomsskole 

medarbejder: 

Joan Øland 

Gæster: Toasty Ryskin 

Afbud:  

 

Referent: Joan Øland 

Mødested: Ungdomsskolen, Reberbanen 13, mødelokale 15  
 

1. Formalia 

a. Valg af dirigent 

Marcus 

b. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 17. november 

Godkendt 

c. Godkendelse af dagsorden; Tilføjelse af dagsordenspunkt 6; ansøgning fra SIK. 

Godkendt 

 

2. Nyt fra Formandskabet 

● Horsens Ungeråd / Marcus 

Besøge Horsens Ungeråd. Erfaringsudveksling. Rådet ønsker at arbejde videre med at 

besøge Ungerådet. 

● NAU Landsmøde / Marcus 

Marcus er genvalgt til bestyrelsen i NAU. 

● Udmeldelse / Marcus 

Liv ønsker at træde ud af rådet.  

 

3. Nyt fra sekretariatet  

● Godkendelse af dater for VUR møder det kommende år.  

Datoer godkendes. 

 



  

 

4. Nyt fra arbejdsgrupper og repræsentantskaber 

● Byrådsdag / Marcus 

VUR holdte oplæg, som var en succes. Mulighed for at VUR kan deltage på et arrangement, 

som minder om Byrådsdag. 

● Jul i Viborg / Lærke 

Lærke opretter Messenger Gruppe, hvor videre planlægning vil foregå. 

15. december: Kira(?), Alhed (?), Theodor, Lærke 

17. december: Laura, Kira, Valdemar, Theodor, Lærke(?), Alhed (?) 

fra kl. 16-18.  

● UngBo / Marcus 

Møde i UngBo bestyrelsen. 

● Indmelde nye repræsentanter / Joan 

Theodor sender mail til Biblioteket om at Alhed at nyt medlem.  

 

5. Beslutte: Ansøgning Viborg Metal Festival / Joan 

Ansøgning på 5000. Afventer mere udspecificering af hvad bevillingen konkret skal bruges på.  

Udskydes til næste møde, hvor budget er modtaget inden. 

 

6. Beslutte: Ansøgning fra SIK (håndboldklub) / Joan 

Ansøgning på 5000 kr. til transport til/fra Partille Cup i Göteborg fra SIK håndbold Klub i uge 27. Det 

vil drejer sig om 25 spillere og 4 trænere.  

Rådet diskutere for og imod og stemmer efterfølgende. Resultatet er at ansøgningen ikke 

godkendes. 

 

7. Beslutte: KL Børn & Unge Topmøde / Marcus  

Beslutte om VUR skal sende 1-2 repræsentanter til topmødet torsdag-fredag d. 26.-27. januar i 

Aalborg. Pris: 1.950 kr. + moms. 800-1200 kr. for overnatning pr. person.  

Det beluttes enstemmigt at sende 2 repræsentanter afsted.  

 Lærke, Sigrid og Marcus ønsker at deltage, hvorfor der afholdes skriftlig afstemning. 

 Sigrid og Marcus bliver valgt. 

 

8. Drøftelse og beslutning: VURs kommende arbejdsopgaver 

a. Forslag fra generalforsamlingen 

 

 Politisk Kulturelt 

Fra 
generalforsam- 
lingen 

Unge klimaudvalg 
Model-Byråd eller Byg dit eget Byråd. 
 
Stationsbygning som ungdomshus. 
 
Demonstrationer for bedre psykiatri 

“Voksenundervisning”, Workshop i 
at blive “voksen”, at dette kommer 
på skoleskemaet - måske en national 
dag, et sted hvor unge kan stille 
spørgsmål, som VUR kan hjælpe 
med at svare på. 



  

 

 
Politiske events (FN-spil med 
forskellige temaer),  

Workshop i at sætte struktur på 
hverdagen, støttegrupper, mentor.  
 
Fællesskabsfremmende og -
skabende, bekæmp ensomhed: Lave 
noget som er tilbagevendende, 
f.eks. 1 gang om måneden; brætspil 
på biblioteker, poisi-læsning, 
filmaften og fællesspisning. 
Hver måned: brætspil cafe på 
biblioteket 
4. gange om året: Poesi-aften, øve 
forfatterskab, evt. hyre nogen ind til 
at give input. 
Bagedysten (skolekøkken på 
ungdomsskolen), Unge kultur, 
debatgruppe, filmaften(all night) 
Tøjbazar, byt-tøj, biograftur, 
årstidsarrangementer (halloween), 
fælles sportsdag,  konkurrencer.   
 
Graffiti (i samarbejde med TAW, 
visuel HF) 
 
Ungekultur avis (indslag i avisen, 
Viborg Folkeblad f.eks. en sektion 
om unge). 
 
Iværksætternetværk/iværksætterev
ent: Fortælle om hvordan de er 
startet op. Workshop: eksperter ind 
over. 

Nye forslag  Spørgeskema om hvad unge synes 
kunne være gode workshop (2) 
 
Sheltertur (VUR på Sheltertur) (1) 
 
Partnerskab mellem ung og ældre 
(0) 
 
Brandkadetter (2)  
 
Rabatter for unge i kommunen (0) 
 
Fugletur (samarbejde med DOF Ung) 
(3) 
 

 



  

 

b. Nye forslag 

c. Sortering i hvilke opgaver medlemmerne har lyst til at arbejde og engagere sig i. 

Politik: 

- Ungeklimaudvalg (5) 

- Model byråd / byg dit eget (2) 

- Politiske events (FN-spil med forskellige temaer) (3) 
- Demonstrationer for bedre psykiatri (3) 

  Kultur: 
- Voksenundervisning (2½) 
- Workshop i at sætte struktur på hverdagen, støttegrupper, mentor (3) 
- Tilbagevende begivenhed (4) 
- Graffiti (i samarbejde med TAW, visuel HF) (2) 
- Ungekultur avis (1) 
- Iværksætternetværk/iværksætterevent (2) 

 
d. Udarbejdelse af årshjul inden næste møde. 

  Formandskabet udarbejder udkast til årshjul, som revideres på næstkommende møde. 

  

9. Forretningsorden 

Punktet udskydes til næste gang. 

 

10. Møde med Børne- og Ungdomsudvalget / Marcus 

● Den 4. januar 2023 kl. 8.30-9.00 

Laura, Marcus, Joan deltager og aftaler at snakke samme inden.  

 

11. Evt.  

● Vil VUR dele RGUs begivenhed om suppe uddeling? 

Godkendes. 

 

 


