Ungebyrådet
Ref: L M

Mødested: Byrådssalen

FREDERICIA
KOMMUNE

Blad nr..:

Referat

X

Mødedato:

21.08.2018

Mødetidspunkt:

kl. 14.00 -16.00

Medlemmer:
Astrid Helgeland, Gülay Basri, Jonas Broe Bendtsen, Magnus Andersen, Marcus
Hartmann Andersen, Marcus Weimar Pryds, Mathilde Ambye, Nanna Vu, Nike
Brøndum Sørensen, Oliver Pedersen.
Afbud/ikke tilstede:
Astrid Helgeland, Gülay Basri, Magnus Andersen, Marcus Weimar Pryds,
Mathilde Ambye, Nanna Vu, Nike Brøndum Sørensen, Oliver Pedersen.
Andre deltagere:
Søren Pedersen, Elise Venndt, Lone Marquardsen.

Referat.
0.

Velkomst ved Søren Pedersen
Søren fortæller, at det er Søren og Elise, der har overtaget
opgaverne vedrørende Ungebyrådet og Ungetopmøderne efter, at
Gurli har valgt at gå på efterløn. Søren har primært Ungebyrådet og
Elise primært ungetopmøderne.
Søren oplyser desuden, at han er leder af UNG Fredericia på
Mosegårdsvej og at Elise er konsulent v/CPU på rådhuset.

1.

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst.
Beslutning: Godkendt

2.

Valg til Ungebyrådet
Der var drøftelse af hvordan næste valg skal afvikles – skal det ske
sammen med skolevalget – eller skal det ske for sig selv?
Den 13. januar 2019 starter skolevalget – og valgdatoen er fastlagt
til den 31. januar 2019.
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Det blev besluttet, at valget bliver afholdt samme dato som
skolevalget, den 31.januar 2019.
Ligeledes blev det besluttet, at starte valget op i november 2018
med fokus på ungebyrådsvalget. Måske starte op med en biograftur
- kandidater skal melde sig til senest 4. januar 2019
Til næste møde den 13. november 2018, vil det være godt med
f.eks. deltagelse fra topmødet – og måske skal det være et åbent
møde, hvis der er mange medlemmer, der deltager og der er
”skarpe” emner på dagsordenen.

3.

Orientering.
Drøftelse af hvordan ungebyrådet ønsker at arbejde sammen med
voksen byrådet.
Søren spørger om I har fået svar fra byrådet? – det har de egentlig
ikke.
Beslutning:
Der tages kontakt til byrådet og opfordrer dem til at aktivt inddrage
ungebyrådet i budgetforhandlingerne.

4.

Senere indkomne forslag
Beslutning:
ingen forslag er indkommet.

5.

EVT:
Forslag fra Jonas om at kontakte Århus ungebyråd for at høre,
hvordan de gør vedrørende valget og ligeledes kontakte Haderslev
ungebyråd for at få inspiration.

Næste møde i Ungebyrådet er den 13. november kl. 14.00-16.00
Mødested: Byrådssalen, Rådhuset.

