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Mødested: Byrådssalen
Mødedato:

X

07.11.2017

Mødetidspunkt:

kl. 14.00 -16.00

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, Dina Kristiansen, Magnus Andersen, Marcus
Weimar Pryds, Mathilde Ambye, Mikkel Balslev, Peter Lomholt.
Andre deltagere:
Gurli Nielsen, Lone Marquardsen.

Dagsorden

1.

Godkendelse af referat fra sidst og dagsorden.
Beslutning: Godkendes
med følgende kommentar: På sidste møde blev der valgt en ny
ungeborgmester - der skal følges op på regler - de skal opdateres til
hvis en lignende situation opstår.

2.

Biblioteket og unge. Oplæg fra biblioteket
Jytte Bræmer: Tak fordi vi måtte komme
Oplæg og spørgsmål fra:
Michael Munck, bibliotekar
Jytte Bræmer, leder af biblioteket
”Hvad gør vi godt”:
Børneområdet
Der er mange forskellige ting
Altid nogen, man kan spørge, når man kommer
”Hvad gør vi dårligt”:
Der mangler bedre markedsføring af jeres arrangementer
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Der mangler unge på biblioteket
Indgangs dør kunne være bedre
Jytte oplyser, at der kommer en ny indgangsdør
Lav ét større arrangement fremfor mange små
Mere plads til at lave lektier
Der er en stillezone på 12 - 14 pladser på 3.sal
UB ønsker at der kommer info ud til skolen
Ønsker arrangementer for vores aldersgruppe
Jytte foreslår et debat møde / arrangement –
Det er der ønske om fra UB
UB foreslår: send ud elektronisk til skolerne – så det kan
komme på skoleintra
Beslutning:
Jytte Bræmer og Michael Munck tager input og ønsker med tilbage
og arbejder videre med disse

3.

Gensidig information:
Ungdommens folkemøde – v/ Marcus
Hyggeligt – var inde ved alle boder
kom ind og diskutere i flere af boderne
Anbefaler at vi deltager igen
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EYC 2017 – v/ Nanna og Malthe
Malthe fortalte kort om turen - at de tog afsted
søndag og startede med at mødes på Århus rådhus
mandag, hvor vi skulle vi snakke med de øvrige
deltagere. Sidste dag på det store bibliotek i Århus, og der var en stor fest – og vi var på Train –
diskotek/klub i Århus.
Der var ca 300 deltagere fra 17 lande
Filmen vises
Borgerdialogmøde – v/ Nanna
4 workshops – hvordan kan vi gøre Fredericia
mere attraktiv
Der var forslag om at der bliver en app
Vi diskuterede bl.a. om, at der skulle være en studiepakke –
med bolig
”Det var en god dag, hvor politikerne lyttede interesseret ”
Beslutning:
Orienteringerne taget til efterretning

4.

Bagedysten med voksenbyrådet, opsamling.
Nike, Jonas, Nike og Gurli handler efterfølgende mødet til
i morgen –
Gurli: hvor mange kommer – hvem bakker op?
Fredericia avisen, Dagbladet evt TV-syd kommer og
dækker eventet
Beslutning:
Bagedysten gennemføres og der er opbakning fra
Ungebyrådet

5.

Forslag om temamøde:
Hvad vil vi med ungebyrådet? – v/ Marcus
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Marcus lægger op til at der skal holdes et møde, for at få
udarbejdet regler med f.eks. hvad gør man hvis
ungeborgmester stopper.
Malthe – plads til flere i ungebyrådet
Nike´s oplevelse, er hvis man deltager i
arrangementerne – bliver man hørt og lyttet til, hvis
man siger noget
Beslutning:
Der afholdes et møde til at se vedtægter og forretningsorden mm
igennem – tilføjer nødvendige rettelser
Desuden skal der nedsættes et udvalg – temamøde om hvad vi skal
med ungebyrådet.
Der var enighed om at disse møder skal afholdes

6.

Eventuelt
Kommer ”UB” mere ud på skolerne? – brander ungebyrådet?
Dette tages med som punkt på næste møde

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

