UNGERÅDSMØDE 25.03.21
STED
Online
DELTAGERE
Maria, Nicoline, Emilie, Saramarie, Thessa,
Christoffer, Augusta, Sylvester +
ungerådskoordinator Sofie (referent)
DAGENS PLAN
★ 19.30 - 19.50: Velkomst. Hvad er der sket
siden sidst? (Møde om Rungsted Havn).
★ 19.50 - 20.15: Besøg fra Halsnæs Ungeråd.
Hvordan har de gjort?
★ 20.15 - 20.20: Hvad kan vi lære af Halsnæs?
★ 20.20 - 20.45: Brainstormgrupper (jeres
mærkesager). Fordeling af nogle
ansvarsposter.
★ 20.45 - 21.00: Invitationer – bestyrelsen
UiH og Alkoholrådet. Eventuelt. Afrunding
og plan for næste møde.
NÆSTE MØDE
Mandag den 19. april 19.30-21
Foreløbig dagsorden:
★ Hvilke mærkesager skal vi arbejde med?
REFERAT
★ Siden sidst: Chantell, Maria og Christoffer
var til møde med Projektgruppen Rungsted
Havn. Christoffer fortalte om et projekt
med JA-kontoret i Helsingør, og vi talte
om, om vi skal lave et debatarrangementet
e.l. op til kommunalvalget.Vi tager ideen
med videre.
★ Inspirationsbesøg fra Halsnæs, som er et
mindre ungeråd, der bl.a. har arrangeret
festival og lavet café og arbejdet på at
forbedre seksualundervisning. Overordnet
set: ting tager tid, og det kræver meget
arbejde – og at man løfter sammen i
ungerådet. Halsnæs har fået hjælp fra
Akademiet for Samfundsengagerede Unge
til at lave seksualundervisning, der ikke kun
fokuserer på anatomi, men identitet,
samtykke mm.

REFERAT
★ (Halsnæs fortsat). Lige nu er de i gang med
at starte containercafé. Det var et stort
arbejde at få en container og få tilladelse til
at have den stående et sted. Det er vigtigt
at starte med det praktiske, før man
begynder at planlægge menu, indretning
mm. De har tænkt sig at bruge klubbens
køkken til at bage kage, som de vil sælge
sammen med kaffe og kakao. Vi drøftede
udfordringen ved at lave et sted, der
appellerer til alle aldersgrupper. Et
inkluderende miljø. Endelig siger Halsnæs,
at det er vigtigt at spørge kommunens
andre unge til råds, fx gennem
spørgeskemaer, så man har alle de unges
opbakning.
★ Vi fordelte 4 mærkesagstemaer, som vi
brainstormer over til næste gang. 1)
bæredygtighed, A+S+F, 2) skoler og
undervisning, E+SM+M 3) fællesskaber,
aktiviteter, café, Chri+T+V 4) trivsel
Cha+J+N. Grupperne diskuterer: Hvad er
problemet? Hvor er problemet? Hvem er
det et problem for? Grupperne skriver 5–
10 linjer på facebookgruppen inden 14.
april.
★ Fordeling af ansvarsposter: Instagrambestyrere (sammen med Sofie/UiH):
Nicoline, Josefine, Maria, Sylvester;
Talsperson ved pressehenvendelser:
Augusta, Thessa, Christoffer; Kasserer:
Nicoline; Tovholder Rungsted Havnprojektet: Maria; Politisk ordfører (når
vi skal møde kommunalbestyrelsen og
præsentere forslag): Emilie, Saramarie,
Maria; Festudvalget: Thessa, Augusta;
Rep. i Bestyrelsen for UngiHørsholm
(3 møder pr. år, næste møde 7. april):
Thessa, Maria; Rep. i Alkoholrådet:
Nicoline; Maria. Indtil videre er Sofie
mødekoordinator.
★ Dem, der ikke var til stede på mødet, har
mulighed for at melde sig på ansvarsposter
på næste møde.

