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Mødetidspunkt:
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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, Maryam Sidiqi, Michala
Rasmussen, Karla Mikkelsen, Victor Grønborg Bjerre, Sebastian Hassing Corlin,
Martina Johnsen, Kasper Baltzer Damkjær, Sofie Kiel Jørgensen, Hosai Rahman,
Erna Micijivic, Lara Dölek.
Afbud/ikke tilstede:
Maria Kristiansen, Anna Feld, Karla Mikkelsen, Victor Gerdes Jessen, Maryam
Sidiqi, Michala Rasmussen, Karla Mikkelsen, Victor Grønborg Bjerre, Hosai
Rahman, Erna Micijivic, Lara Dölek.
Andre deltagere:
Ole Steen Hansen, Søren Pedersen, Elise Venndt, Lone Marquardsen.

Referat
0.

Velkomst ved Søren Pedersen

1.

Godkendelse af dagsorden i dag og referat fra sidst.
v/ungeborgmester Liv Poulsen Mataji
Beslutning:
Godkendt

2. Orientering om møde med borgmesteren.
v/ Martina, Jonas, Liv
Emnet til mødet med borgmesteren var Budget 2020 og der var
blevet udarbejdet en liste til mødet – med prioriterede ønsker her eksempler herfra:
Klimaet som højeste prioritet
Infrastrukturen
Skoledage, om de kunne blive kortere
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Erhverv – samarbejde om flere jobs
Beslutning:
Borgmester og viceborgmester lyttede og ville tage det med til
forhandlingerne - især vedrørende kortere skoledage.
Listen kom desuden med i høringssvaret.
Ole Steen Hansen supplerer med, at det var et godt møde og at
repræsentanterne fra ungebyrådet gjorde det godt!

3.

Budget 2020-24
v/ Ole Steen Hansen
Fortæller blandt andet om beslutninger vedrørende skole- og
uddannelsesområdet:
Der er bevilget:
10.2 mill. ekstra til drift, fremover – til de mellemkommunale
udgifter på specialområdet
Der bliver fra skoleåret 2020/2021 - 2 timer mindre
undervisningstid på mellemtrin og på udskoling
Arbejdet med at udvikle en NEST-model fortsætter i foråret 2020
De 2 koncernområder, Børn og Unge og Familie, børn og sundhed
skal sammenlægges til et nyt koncernområde og således have 1
direktør.
Børn og unge chef Anders Axø gik på pension i sidste uge.
Der skal ses på de udfordrende fysiske rammer på Frederiksodde
skole, Nr.Allé og Indre Ringvej – er der brug for mere plads? herunder skal der desuden ses på en ny økonomimodel.
Der er bevilget 3 mill. ekstra til massive investeringer i devices på
folkeskoleområdet
Der er bevilget en pulje på 5 mill. ekstra til legepladser/udemiljøer
til folkeskolerne 0 – 9.klasserne.
Der er desuden bevilget 25 mill til en gennemgribende renovation af
Skolesvinget - og 1 mill til Højmosen ligeledes til renovation.
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Det blev også besluttet, at hele fritidsområdet skal gentænkes, ungemiljøerne, og der skal laves en helt ny fritidspolitik.
Desuden er der afsat 34 mill. til en ny daginstitution – og
det overvejes fortsat, hvor den skal placeres - enten i
Kanalbyen eller i vestbyen.
Efterfølgende var der spørgsmål og debat om flere af punkterne
Desuden var der debat om muligheden for at få et fritidsjob –
hvilket nogle synes har været nemt og andre synes meget svært.
Ole Steen Hansen inviterer desuden Ungebyrådet til at vælge
at holde et møde lige før et voksen byrådsmøde – for derefter
at deltage i det efterfølgende byrådsmødet - samt inviterer
Ole Steen til, at spise sammen med byrådsmedlemmerne.
Beslutning:
Taget til efterretning
Og ungebyrådet siger tak for invitationen!

4. Nyt fra elevrådstopmødet
v/ Jonas
Det var en kursus dag – en fin oplevelse fortæller Jonas
De lærte blandt andet om demokrati – var delt op i nogle grupper –
og debatterede om hvilke ting, der kunne forbedres.
Beslutning:
Taget til efterretning

5. Ungekonferencen
Der nedsat en arbejdsgruppe bestående af:
Kirthana, Victor Nicolaisen, Sebastian, Jonas, Sofie Kiel, Trine og
Martina
Søren og Elise indkalder til et arbejdsmøde fra Søren og Elise –
til afholdelse om ca. 14 dage
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Beslutning:
Taget til efterretning og
Ungebyrådets medlemmer ønsker gerne at få dagsorden og referat
både på mail og på FB.

6. Senere indkomne forslag
Liv oplyser, at Liv rejser med sin familie til USA; da hendes far har
fået job derovre. Dette møde er således det sidste Liv deltager i.
Liv oplyser, at Kirthana overtager jobbet som ungeborgmester.
Søren Pedersen undersøger i forhold til forretningsordenen, hvordan
proceduren er - også i forhold til, at der herudover skal vælges nye
viceborgmestre.
Beslutning:
Taget til efterretning

7. EVT:
intet under evt.

Næste møde i Ungebyrådet er den 21. januar 2020
Mødested: Byrådssalen, Rådhuset.

