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Referat
Ungerådsmøde
10. august kl.10-15
København
Lisbeth Teglbjærg

Mødetype
Dato & Tid
Sted
Referent
Deltagere

Jacob, Susan, Camilla, Karl Kristian, Abdeali,Gry, Amanda
Peter, Mathias, Tilde, Cathrine,Aallaa, Mads

Afbud
Fraværende

01. Siden sidst/ godkendelse af referat fra sidste møde
Sagsfremstilling



Bordet rundt
Nyt fra landsrådet

01. Hovedsynspunkt og beslutning
Bordet rundt:

Region Syddanmark:
Gry tager kontakt til Nina fra Dalum vedr. nye unge til Ungerådet.
Gry vil gerne fortælle de unge om Ungerådet og opfordre dem til at stille op til generalforsamling.
Region Midtjylland:
Karl Kristian og Camilla er bekymrede over alt den uro, de fornemmer der er i bestyrelsen. Der
skal vælges ny formand m.m.
Peter vil prøve at rekruttere nye unge fra Århus.
Region Hovedstaden:
Alt godt, vi ser frem til døgnmødet på Bornholm.
Der er flere unge, der stiller op til Ungerådet.
Region Sjælland:
Abdeali er ærgerlig over, at de unge ikke er med til regionsbestyrelsesmøderne. Han ser frem til
hans første møde d. 3. September.
Region Nordjylland:
Ikke repræsenteret.
Nyt fra Landsrådet:
Susan og Abde fortæller om de sidste møder.
De synes, at der har været meget uro, og glæder sig til, at der ikke længere bliver fokuseret så meget
på de ændringer, der måske kommer.
De synes ikke, at der er så god stemning.
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02. Generalforsamling i regionerne
Sagsfremstilling
 Hvem ønsker at fortsætte i Ungerådet
 Hvordan rekrutterer vi nye medlemmer til ungerådet
02. Hovedsynspunkt og beslutning

 Generalforsamling i regionerne:
Syd:Gry ønsker at blive suppleant, så hun ikke har så meget ansvar, men hun vil gerne hjælpe til.
Tilde?
Midt:Camilla er stadig usikker, hun skal lige se sit skoleskema.
Karl Kristian ønsker at fortsætte.
Peter stopper, da han har fået arbejde i klubregi.
Hovedstaden:Jacob ønsker at fortsætte.
Susan vil meget gerne fortsætte og også gerne være næstformand eller formand.
Amanda stopper, hun har for meget at se til, men fortsætter i Gribskov ungeråd.
Sjælland:Abdeali fortsætter, han håber på, at han kan blive i Landsrådet. Han synes, det er meget
lærerigt og føler sig nu bedre klædt på til arbejdet.
Mads fortsætter.
Nordjylland:Cathrine?
Mathias?


Vi debatterer muligheder for rekruttering. Vi er enige om, at det personlige møde, er det
bedste. Der er dog en udfordring i, at komme ud i klubber i hele regionen.
Alle Ungerødder tager kontakt til bestyrelsesmedlemmer fra deres region, og beder dem
om, at sprede budskabet og evt. tage nye unge med til generalforsamling.

03. Ungerådssamling og Kongres
Sagsfremstilling
 Indhold
 Hvordan får vi deltagere til ungerådssamlingen?
 Arbejdsgruppe til det praktiske
03. Hovedsynspunkt og beslutning
 Samme rammeprogram som sidste år, med nyt indhold
 Arbejdsgruppe: Tovholdere: Peter og Camilla

04. New mediakursus
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Sagsfremstilling


Hvad kan I forvente/Beskrivelse af kurset d.13. og 14. september.

04. Hovedsynspunkt og beslutning
 Vi arbejder med Ungekongres på kurset. Charlotte Rønneberg underviser.

 Camilla og Karl Kristian informerer om kurset.
Vi bliv bedre til at markedsføre Ungerådet og vores aktiviteter.
Amanda, Karl Kristian og Camilla kan ikke deltage.

05. Ungerådsmøde i Randers
Sagsfremstilling
 I forbindelse med et kursus om ungeinvolvering afholder vi ungerådsmøde i Randers
 Oplæg for kursisterne (hvem tager udfordringen)
 Arbejdsgruppe
05. Hovedsynspunkt og beslutning

 Ungerådsmøde i Randers i forbindelse med kursus i ungeinvolvering.
Ungerådet skal fungere som "showroom" på kurset. Vi holder et helt ordinært møde, med
mulighed for gæster.
 Camilla, Abde og Susan vil gerne holde oplæg.

06.

Evaluering af Folkemødet

Sagsfremstilling
 De deltagende fortæller om Folkemødet
 Spørgsmål, ros og ris
06. Hovedsynspunkt og beslutning

 Det gik godt.
Fedt med christianiacyklen. Vi fik meget opmærksomhed pga. Cyklen og cookiemonsteret.
Vi glæder os til at bo et andet sted, det var meget småt i Hasle.
Henrik Oversø var sindssygt god til at koordinere det hele, vi følte os helt trygge. Fedt med
mappen.
Vores event kunne godt have været et andet sted, ikke en bodega næste gang.
Vi var i tvivl om konceptet, vi vil gerne være mere med i planlægningen næste gang. Tidligere i
processen. Vi ønsker flere deltagere i eventen, vi vil gerne være med til at rekruttere deltagere.
Ungerådet skal være meget mere aktive i planlægningen i det hele taget. Vi er klar.
Vi vil også grne deltage i turen til Christiansø med de andre unge.
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07.

Evt.
Sagsfremstilling
 Christianiacyklen
 Demokratisterne
 Mødeindkaldelse
 Overnatning

06. Hovedsynspunkt og beslutning



Christianiacyklen skal gå på omgang. Evt. En ordning, hvor vi har den på skift og
reklamerer for Ungdomsringen. Den skal bruges. Susan udarbejder forslag.



Der er flere der synes, det er spændende med demokratisterne. Susan vil gerne være
med, andre over vejer det. Vi kontakter Henrik Oversø.



Lisbeth udsender doodle med tilmelding til vores møder. Vi tilmelder os der, der kommer
ikke ekstra indkaldelse.



Danhostel er bedre end Cabinn. Lisbeth undersøger, om vi må bo der i Odense.
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