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Medlemmer:
Aida Kruezi, Astrid Helgeland, Bastian Secher, Bjarke Søndergaard, Dina
Kristiansen, Gülay Basri, Jonas Broe Bendtsen, Magnus Andersen, Malthe Duus
Nielsen, Marcus Hartmann Andersen, Marcus Weimar Pryds, Mathilde Ambye,
Mikkel Balslev, Nanna Vu, Nike Brøndum Sørensen, Oliver Pedersen, Peter
Lomholt.
Afbud/ikke tilstede:
Aida Kruezi, Bastian Secher, Bjarke Søndergaard, Dina Kristiansen, Jonas Broe
Bendtsen, Magnus Andersen, Marcus Weimar Pryds, Mathilde Ambye,
Mikkel Balslev.
Andre deltagere:
Ole Steen Hansen ved pkt. 1, Keld Vestergaard ved pkt.7,
Gurli Nielsen og Lone Marquardsen.

Referat

1.

Budget 2018 – punktet er tilføjet til dagsordenen
Beslutning:
Ole Steen Hansen orienterer ang. budget 2018 vedrørende anlægsbudgetterne og driftsbudgetterne
Ole Steen vil gerne have ungebyrådets input og ønsker til
budgettet – og gerne med hvad, ungebyrådet ønsker
prioriteret på anlæg og driftsbudgettet.
Forslag skal indsendes senest 21. juni 2017
Budgettet godkendes i oktober 2017

2.

Godkendelse af dagsorden.
Beslutning:
Godkendt – med tilføjet med punktet vedr. budget 2018.

3.

Referat fra sidst.
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Beslutning: godkendt

3.

Lidt om Ungebyrådets aktiviteter siden sidst,
herunder Skolepolitisk forum, idemøderne osv.
Beslutning:
Mathe har talt med idrætschefen og han kommer senere i dag.
Astrid har været til møde i brugerrådet på Middelfart bibliotek
Peter fortalte om ung i frede – der har været 2 møder ang
konferencen til september og der er aftalt, at den starter og slutter
på Ungdommens hus.
Information vedr. teknik og videnskab gruppen og vedr. gruppen
vedr. udeaktiviteter.
Peter opfordrer til at flere deltager i arbejdet med konferencen:
Malthe vil gerne deltage i udendørsaktivitet
Oliver vil gerne deltage i e-sport
Jonas og Peter har været til konference i Skolepolitisk forum
Film: der arbejdes med at lave film om børne- og unge film – den
skal være klar til Ungekonferencen
Nike har skrevet en historie, der blev læst op.
Magnus, Nike, Marcus Hartmann og Nanna er nu i denne gruppe
Skal det være tegnefilm eller talefilm?
7 stemte for tegnefilm - 1 for talefilm
Der blev aftalt at lave en plan.

4.

Ungekonferencen ”Ung i Frede”, arbejdsgrupperne
præsenterer.
Beslutning:
Peter fortalte om ung i frede – der har været 2 møder ang
konferencen til september og der er aftalt, at den starter og slutter
på Ungdommens hus.
Ungebyrådet talte om, hvordan markedsfører vi Ungebyrådet?
Vi skal være alt for alle!
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Vi skal deltage i arrangementer med f.eks. taler eller blot
deltage.
Vi skal bruge facebook mere og andre sociale medier
Måske skal der være en hyggekomsammen –
eller sende 1 ud til arrangementerne
måske skal der hænges plakater på skolerne

5.

Ny Børne- og Ungepolitik, vi arbejder med at
præsentere den som en film, arbejdsgruppen
fremlægger.
Beslutning:
der arbejdes med at lave film om børne- og unge film – den
skal være klar til Ungekonferencen
Nike har skrevet en historie, der blev læst op.
Magnus, Nike, Marcus Hartmann og Nanna er nu i denne gruppe
Skal det være tegnefilm eller talefilm?
7 stemte for tegnefilm - 1 for talefilm
Der blev aftalt at lave en plan.

6. Fremtidsplaner for Ungebyrådet, hvad vil vi, og
hvordan kan vi markedsføre os?
Ungebyrådet talte om, hvordan markedsfører vi Ungebyrådet?
Vi skal være alt for alle!
Vi skal deltage i arrangementer med f.eks. taler eller blot
deltage.
Vi skal bruge facebook mere og andre sociale medier
Måske skal der være en hyggekomsammen –
eller sende 1 ud til arrangementerne
måske skal der hænges plakater på skolerne
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Eliteidræt.
Møde vedr. eliteidræt, hvor Malthe deltager
Keld Vestergaard deltager ved punktet
Keld fortæller om en af indsatsområderne der er
”talentudvikling for unge med eliteidræt”. De har talt om, skal der
skabes nogle Ungemiljø´er rundt omkring– hvor det skal være sjovt
og attraktivt at være
Keld fortalte om fokus på sund mad og kost og at
der 2 gange om ugen er pædagoger – måske kan der ske
et samarbejde med dem
Måske skal der være lektiehjælp?
Måske et blandet udbud – tilbud
(vigtigt at have en nøgle til rummet)
Måske med mulighed for at kunne træne på stedet lige
efter skoletid
Talt om hvad skal der til, for at unge har lyst til at hænge ud??
Er det sofa, fjernsyn, mad, andre unge?

8.

Eventuelt
Sidste skoledag er den 24. maj 2017 på Ungdommens hus
Skal Ungebyrådsmødet udvides? –
der var mest stemning for at bibeholde 2 timer
Vedr. budget – foreløbige forslag:






Toiletterne på skolerne
Cykelsti – ny asfalt
Legeplads i nærområder fremfor kun græsplæner
Der mangler noget alsidigt i skolegårdene – se f.eks. afd.
Treldevej
Klasselokalerne – nogle har sjove former og tænkt som
klasselokale

Næste møde i Ungebyrådet er den 17.08.17
Mødested: Byrådssalen, Rådhuset.

