Ungebyrådet
Ref.: L M

FREDERICIA
KOMMUNE

Blad nr.:

Mødested: Byrådssalen

Referat

X

Mødedato:
10. december 2020

Mødetidspunkt:
kl. 14.00 – 16.00

Medlemmer:
 Maria Kristiansen, Toni Radu, Victor Hvilsom Nicolaisen, Trine Brøndum
Sørensen, Jonas Bech Kristensen, Kirthana Suppaia, Sofie Søe, Maya
Zidan, Victor Gerdes Jessen, Michala Rasmussen, Karla Mikkelsen, Victor
Grønborg Bjerre, Sebastian Hassing Corlin, Martina Johnsen, Kasper
Baltzer Damkjær, Sofie Kiel Jørgensen, Hosai Rahman, Erna Micjiciv, Lara
Dölek, Amanda Johanne Krægpøth
Afbud/ikke tilstede:
Maria Kristiansen, Toni Radu, Trine Brøndum Sørensen, Kirthana Suppaia,
Michala Rasmussen, Karla Mikkelsen, Kasper Baltzer Damkjær, Sofie Kiel
Jørgensen, Hosai Rahman, Erna Micjiciv, Lara Dölek, Amanda Johanne Krægpøth

Andre deltagere:
Ole Steen Hansen, Søren Pedersen, Elise Venndt, Lone Marquardsen.

Referat
Dette er det sidste møde i denne valgperiode - derfor vil der blive udstedt et
bevis og alle fremmødte modtager et gavekort.

0.

Velkomst v/ Jonas Bech Kristensen

1.

Godkendelse af dagsorden i dag og referat fra sidst.
Beslutning:
Godkendt

2.

Aktuel orientering ved Ole Steen
Nu er det både ny ungeborgmester og ny borgmester – der skal
vælges
Socialdemokratiet har besluttet, at det bliver Steen Wrist, der
overtager borgmesterposten fra 1. februar 2021
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Budget 2021 – det er endnu ikke besluttet, hvordan fordelingen skal
være
Ole Steen spørger: hvem stiller op igen til Ungebyrådet? – det er der
formentlig 3, der gør.
Vedrørende de kr. 100.000, der er bevilget til Ungebyrådet de skal bruges inden nytår.
Ønsker fra Ungebyrådet til budget 2021: er bl.a.:
Bedre strande Østerstrand, Skærbæk – subbords – grill muligheder
Fra i morgen, 11.12.2020 – kl. 16.00 bliver Fredericia lukket delvist
ned, ligesom de første 38 kommuner
Herefter blev der delt beviser ud, med Ole Steen´s underskrift, til de
fremmødte deltagere
Beslutning:
Taget til efterretning

3. Procesplan for valg til ungebyrådet
Der afventes nærmere informationer vedrørende udmeldingen om
delvis nedlukning af Fredericia. Følg yderligere oplysninger på
kommunens hjemmeside og ungebyråd.

Beslutning:
Taget til efterretning

4. Præsentationsvideoer: der er præmier til de
5 bedste!
Der blev vist 2 videoer – begge udarbejdet af repræsentanter fra
Fjordbakkeskolen: De er ”så super gode”! Det er det
bedste materiale, vi nogensinde har kunnet vise frem, påpeger
Ole Steen.
Der blev herefter uddelt præmier til de 4 fra Fjordbakkeskolen, der
har udarbejdet de 2 videoer.
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Desuden blev givet gavekort til de 8, der var fremmødt til mødet i
dag
Beslutning:
Taget til efterretning

5. Sundhedsudvalget besøger Ungebyrådet
Repræsentant fra sundhedssekretariatet, Michala
fremlagde projekt: ”Sundhed, hvad er det?” og efterlyste i
den forbindelse gode tanker og ideer fra Ungebyrådets
medlemmer
Forslag fra Ungebyrådet:
- at være i fysisk god form
- at have det godt med sig selv
- at have gode sociale relationer
Susanne Eilersen forsætter – og fortæller:
At vi er ved at lave en ny sundhedspolitik og vil rigtig gerne
have mange input fra Ungebyrådet
Nedenstående er yderligere forslag/fokusområder, fra
Ungebyrådet til den ny sundhedspolitik:
-

Fokus på rygning – undgå rygning
Fester på skolens områder, der bliver efterladt affald.
Konkurrencesport afholdt på skolerne – events.
Mad muligheder / kantinen skal have bedre udbud af
sund mad på skolerne.
- Spændende mad – prisbillig.
- Sport i de mindre klasser – fokus på sjov idræt startende
fra de små klasser. Bedre at man sætter ind fra starten i
skolen med motion og så undgår man bedre fristelser for
at begynde at ryge. Meget bedre, så tidlig som muligt
fremfor senere i skoletiden.
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Ole Steen opfordrer også Ungebyrådet til at komme med
endnu flere tanker og input om stop af rygning:
Ungebyrådet påpeger:
- Forældrene skal inddrages, og de skal gøres endnu mere
opmærksomme på udfordringen. De skal fortælles, at de
kan gøre en forskel for, at de unge stopper med at
ryge eller helt lader være med at starte med at ryge.
- Idrætsgrenene skal reklamere mere med, at de kan
være behjælpelig med stoppe med at ryge.
- Skal skolen sladre til forældrene? – eller hvordan skal
forældrene få det at vide? – Umiddelbart nej.
Hellere vise klamme videoer mod det at starte med at
ryge.
- Musik eller andet kreativ aktivitet
Beslutning:
STOR TAK fra Ole Steen – for jeres deltagelse i Ungebyrådet!
I har næsten været bedre end det voksne byråd og kom meget
gerne med flere ideer – de skal sendes til Søren eller Elise.

6.

Senere indkomne sager
Ingen.
Beslutning:
Taget til efterretning

4.

EVT.
Beslutning:
TAK FOR UNGEBYRÅDETS INDSATS – TAK FOR DENNE GANG
OG RIGTIG GLÆDELIG JUL 
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