Ungebyrådet
Ref: L M

FREDERICIA
KOMMUNE

Blad nr..:

Mødested: Byrådssalen

Referat

X

Mødedato:
27. august 2019

Mødetidspunkt:
kl. 14.00 – 16.00

Medlemmer:
Maria Kristiansen, Toni Radu, Anna Feld, Victor Hvilsom Nicolaisen, Trine
Brøndum Sørensen, Liv Poulsen Mataji, Jonas Bech Kristensen, Kirthana
Suppaia, Sofie Søe, Maya Zidan, Victor Gerdes Jessen, Michala Rasmussen,
Karla Mikkelsen, Victor Grønborg Bjerre, Sebastian Hassing Corlin, Martina
Johnsen, Sisse Hansen, Maria Anette Pedersen, Kasper Baltzer Damkjær, Sofie
Kiel Jørgensen, Erna Micijivic, Lara Dölek.

Afbud/ikke tilstede:
Maria Kristiansen, Anna Feld, Sofie Søe, Michala Rasmussen, Karla Mikkelsen,
Victor Grønborg Bjerre, Sisse Hansen, Maria Anette Pedersen, Lara Dölek.
Andre deltagere:
Søren Pedersen, Elise Venndt, Lone Marquardsen.

Referat
0.

Velkomst

1.

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

2. Henvendelse fra Miljø og Teknikudvalget.
Søren P orienterer om, at der afholdes et møde den
1.oktober kl. 17 – 19 på Meldahls Rådhus, hvor man gerne
vil tale om miljø. Miljø og Teknikudvalget vil gerne invitere
en repræsentant fra Ungebyrådet hertil
Beslutning:
Martina og Toni vil gerne deltage, det forsøges at de kan deltage
begge. Indbydelse er efterfølgende udleveret til begge to, idet de er
inviteret begge to.
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3. Demokraticontainer og ungebyråd.
Martina oplyser, at hver tirsdag holder de debat, - der kommer nogle
politiske partier fra kl 19 – 21
Læs mere på gruppen på FB: demokraticontainer Fredericia
Beslutning:
Taget til efterretning

4.

Nordic City Lab 16/9 – kl 10.45 – 15.00 i Tøjhuset.
Maria Andersen og Ester fra Teknik og Miljø deltager under
dette punkt
Maria informerer om Nordic City Lab og inviterer til at
deltage - og spørger til hvad ungebyrådet mener, om de
enkelte områder / gader
Akseltorv, Fynsgade, J.B.Nielsens plads, Rådhuspladsen
og hvad de kan bruges til:
forslag:
der må gerne ske mere i byen og dermed på pladserne
hvor mange penge er der til det
Lys på pladserne – lyskæder ml lygtepælene
Borde og bænke
street art
områder med græs
hvem vil deltage? – liste til Maria og Ester
mødetid er kl 10.30
Beslutning:

Tilmelding til Elise eller Søren
liste sendes efterfølgende til Maria og Ester fra Søren
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5. Orientering vedr. Ole Steen Hansen om budget 2020.
Ole Steen udleverer tidsplan for budget 2020
Da folketingsvalget var i juni 19, er tidsplanen udsat i forhold til sidste
gang
Ungeborgmesteren og 2 mere fra udvalget får foretræde for
borgmesteren inden budget vedtages, for at de kan orientere om,
hvad der er vigtigst for de unge og hvor det er tydeligt og konkret,
hvad der ønskes
Beslutning:
Stort set alle ønskede at deltage, der bliver foretaget
lodtrækning af juristen:
Foruden ungeborgmester Liv er det Jonas og Martina, der er blevet
udtrukket.
De besøger borgmester Jacob Bjerregaard den 24. september 2019
kl. 12.00-12.30

6. Ungekonference/ arbejdsgruppemøde 14/8.
Der blev talt om, at der skal være en konference om verdensmålene
som emne
Beslutning:
Ungekonferencen udsættes til foråret 2020 der bliver sendt yderlige ud til skolerne

7. Nyt fra elevrådstopmødet
Alle er blevet indkaldt Elevrådskursus for elevrådsformand
og næstformand og kommende møder
Beslutning:
DSE aflyses, og der indkaldes til ny dato

8. Næste møde ændret til den 5/11-19
9. Senere indkomne forslag
Emner til ønsker til budget 2020 – mødet med borgmester
Beslutning:
følgende emner blev forslået:
Bæredygtighed med strøm, el
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Krydstogtskib
Kortere skoledag
Fejrer højtider mere – flere events (pengene kan tages fra skolerne)
Flere arrangementer til unge
Arrangementer for unge – ikke specifikt
Få arrangementer komme til fredericia
Flere arrangementer, lokalt – hvor overskud kunne gå til varmestuen
el. andre
Mere sortering af skrald
Flere naturområder indenfor voldene
Renorvering af udenomsråderede
Renorvering på skolerne
Nye møbler på skolerne
Flere ungemiljøer på skolerne
Få mere teknologi i undervisningen
Flere events for unge og ældre
Flere naturområder
Forladte bygninger omdannes til unge miljøer
Flere events for unge
Ungecafe – andre steder end ungdomscafeen
Kantiner på skolerne
Ungecafe
Bedre udearealer Mere opmærksomhed om de events, der foregår
Flere events for unge,
Minimumsnormering i dagpleje - daginstitutioner og fritid/skoler
Gang i det grønne hus
Mindre svineri i forbindelse m krydstogt besøg - landstrøm til
Krydstogtskibene
Flere pladser på frederiksodde
Afskafning af nationaltest (gratis)
Mini cafe
Skater – lånemulighed
Biodiversitet – blomster – bænke på volden
Billigere billetter til teater
It redskaber til hvis man er ordblind
Flere ting på stranden – høj musik – drinks

10.

EVT:

Næste møde i Ungebyrådet er den 5.11.2019 kl. 14-16
Mødested: Byrådssalen, Rådhuset.

