Ungebyrådet
Ref: L M

FREDERICIA
KOMMUNE

Blad nr..:

Mødested: Byrådssalen

Referat

X

Mødedato:
13-11-2018

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, Oliver
Pedersen.
Afbud/ikke tilstede:
Astrid Helgeland, Gülay Basri, Magnus Andersen, Marcus Weimar Pryds,
Mathilde Ambye, Nanna Vu, Oliver Pedersen.
Andre deltagere:
Søren Pedersen, Elise Venndt, Lone Marquardsen.

Referat.
0.

Velkomst ved Marcus Hartmann Andersen

1.

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

2.

Valg til Ungebyrådet den 31.1.2019
Det blev på sidste møde besluttet, at de 3 sidste uger op til valget,
skal der være valgkamp og der skal helst planlægges noget hver

dag
i de 3 uger
På mødet blev det drøftet, hvilke forberedelser og arrangementer og
øvrig branding af Ungebyrådet, der skal til for, at valget den 31.1.19
forløber med størst mulig succes:
Følgende blev besluttet:
-

Biograf tur til at starte valget op med - samt hvilket indhold
arrangementet i øvrigt skal have
Ungemiljøerne
Elevtopmødet den 4. december
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Gymnasiet – fællessamling den 14.11.18
branding til 1. og 2. G´erne
Fredericia avisen
Pressemeddelse
Herudover blev der drøftet, hvad der skal reklameres og brandes
for, hvad er Ungebyrådet og hvad indebærer det:

Ungebyrådet indebærer:
- det er begrænset tid, du skal afsætte til det
- du gør en forskel og det er let
- vigtigt at du deltager i debatten
Ungemiljøerne er et eksempel på, hvor ungebyrådet har gjort en
forskel.
Ungdommens hus har henvendt sig og forespurgt om, der er
interesse i et samarbejde med dem f.eks. at afholde events
Marcus og Jonas tager kontakt med Ungdommens hus og aftaler at
mødes med dem og oplyser, at vi meget gerne vil tage imod deres
invitation til samarbejde.

Beslutning:
Det blev besluttet, at startes op med en biograftur den 4. december
– efter kl 16.
Marcus og Jonas undersøger dags dato, hvilke filmmuligheder mv.
biografen kan tilbyde og nærmere angående, hvornår
arrangementet skal starte.
Marcus og Jonas har desuden ansvaret for at lave et oplæg
vedrørende ungebyrådsarbejdet inden filmen starter
Herudover blev det besluttet at Søren og 2 fra ungebyrådet, Jonas
og Marcus vil køre rundt til ungemiljøerne for at brande Ungebyrådet
i løbet af december, blandt andet med nogle flyer´s
Jonas og Marcus deltager i Elevtopmødet med oplæg kl. 8 – 10.30
Marcus vil forsøge at få taletid på fællessamlingen på gymnasiet –
med branding til 1. og 2. G
Jonas, Marcus og Nanna tager kontakt til Fredericia avisen
Elise tager kontakt til Britta Hallin angående en pressemeddelelse om
Ungebyrådsvalget.
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Skolevalg2019.
Det bliver udskrevet 1.12.18 og der afholdes valg den 31.1.19
Beslutning:
Taget til efterretning

4.

Henvendelse til Byrådet
Søren har henvendt sig og rykket for en tilbagemelding.
Der er endnu ikke noget nyt.
Beslutning:
Taget til efterretning.

5.

Orientering
Jonas kontakter Århus ungebyråd for at få inspiration.
Beslutning:
Taget til efterretning

6.

Senere indkomne forslag
Beslutning:
Ingen forslag er indkommet.

7.

EVT:
Ingen emner.

Næste møde i Ungebyrådet er den 15.1.2019 kl. 14.00-16.00
Mødested: Byrådssalen, Rådhuset.

