UNGERÅDSMØDE 22.02.21
STED
Online
DELTAGERE
Maria, Josefine, Nicoline, Emilie, Vanessa,
Saramarie, Thessa, Christoffer, Chantell,
Frederik,Augusta, Sylvester +
ungerådskoordinator Sofie (referent)
DAGENS PLAN
★ 19.30 - 19.50: Årets gang i ungerådet. Jeres
mærkesager. Præsentationsrunde.
★ 19.50 - 20.15: Besøg fra UngerådKBH.
Hvordan bliver de enige om deres
mærkesager?
★ 20.15 - 20.30: Debat: Hvad kan vi lære af
UngerådKBH?
★ 20.30 - 20.50: Besøg fra Claus, leder af
UngiHørsholm + vi skal finde en vinder af
logo-konkurrencen
★ 20.50 - 21.00: Invitationer. Eventuelt.
Afrunding og plan for næste møde.
NÆSTE MØDE
Torsdag den 25. marts 19.30-21
Foreløbig dagsorden:
★ Hvilke mærkesager skal vi arbejde med?
★ Inspirationsbesøg fra Halsnæs Ungeråd,
som har planlagt musikfestival og bygget
café.
★ Fordeling af ansvarsområder: ordstyrer,
referent, instagram, festudvalg, talsperson
osv. Hvad skal ungerådskoordinatorens
rolle være?

REFERAT
★ Inspiration fra UngerådKBH (stort
ungeråd, 35 medlemmer) til at blive enige
om en mærkesag: Efter det årlige valg
udvælger de nogle emner, som der så
kommer folk udefra og holder oplæg om
(fx unges trivsel eller klima), og når de har
hørt oplæggene, stemmer de om, hvad der
skal være deres mærkesag. De fordeler
arbejdet i arbejdsgrupper. Derudover laver
de også arbejde, der ikke hører til de
valgte mærkesager, og aktivistme, events og
podcast (”Ungcast”). Bruger sociale medier
til at sprede budskab. De mødes hver
anden uge kl. 17-20 inkl. en times
spisepause. Et godt råd fra dem er at finde
politikere/organisationer, der er enige med
ungerådet, og som kan hjælpe, når man skal
stille et politisk forlag. UngerådKBH laver
meget samarbejde med andre
organisationer.
★ Vi stemte om vinder af logokonkurrencen
(Sofie kontakter vinderen og sender
præmie af sted):

★ Alle i Ungerådet ville gerne være med til at
komme med input til Projektgruppen
Rungsted Havn & Strand. Nicoline delte
billede af det nye projektforslag. Sofie
sætter Ungerådet i kontakt med
projektgruppen.
★ Chantell opretter FB-gruppe og
Messengertråd.
★ Maria vil gerne stå for Ungerådets
instagram – det er noteret til næste møde,
hvor vi diskuterer ansvarsområder.

