UNGERÅDSMØDE 31. MAJ
STED
Det Røde Hus ved Stationen (udendørs)
DELTAGERE
Nicoline, Josefine, Chantel, Tessa, Augusta, Christoffer, Maria + ungerådskoordinator Sofie
(referent)
DAGENS PLAN
16.30 - 16.45: Velkomst & opvarmningsøvelse
16.45 - 17.05: Grupper præsenterer tanker om mærkesagsområderne Mødesteder &
Aktiviteter og Skole & Undervisning.
17.05 - 17.55: Gruppebrainstorm over de fire mærkesagsområder: Hvad er
problemet, hvad kan man gøre, hvad kan Ungerådet gøre? Hvad kunne I tænke jer
skulle være Ungerådets mærkesag 2021? (+ kage)
17.55 - 18.05: Hvad kan Ungerådet ellers lave?
18.05 - 18.20: Plan for året.
18.20 - 18.30: Invitationer.
REFERAT
★ Hovedfokus for mødet var at finde frem til Ungerådets mærkesag 2021. Da ikke alle fra
Ungerådet var til stede, blev det besluttet, at vi på indeværende møde vælger en
overordnet mærkesag, men at den kan finpudses på næste møde, så Rådets resterende
medlemmer også kan få indflydelse. Ungerådet besluttede ved konsensus, at mærkesagen
for 2021 skal være bedre seksualundervisning i skolen. Denne mærkesag skal danne
grundlag for mødet med/forslag til kommunalbestyrelsen og for andre kampagner og
aktiviteter.
★ Vi planlagde tidsplan for året:
★ Juni: Tidsplan for arbejdet med mærkesagen. Hvad skal gøres hvornår? Få gang i
Instagram-profilen.
★ Juli: Sommerferie.
★ August: Midt-august første møde efter sommerferien. Pizzaaften for Ungerådet.
Måske kontakte nogle medier/skrive debatindlæg/andet for at gøre opmærksom på
Ungerådets mærkesag.
★ September: Kampagne for mærkesag + forundersøgelse for mærkesagsforslag –
hvad synes de unge i Hørsholm?
★ Oktober: Møde med kommunalbestyrelsen (hvis det er ok med dem) – helst inden
efterårsferien. Måske et arrangement vedr. kommunalvalget?
★ November: 16. november er der kommunalvalg.
★ December: Julecafé/æbleskiver. Juleferie.
★ Januar: Valgkampagne (der er valg til nyt Ungeråd ca. 1. februar)
★ Desuden brugte vi tid på at møde hinanden ordentligt og snakke om løst og fast, da det var
første fysiske møde i Rådet.
★ Sofie stopper som Ungerådskoordinator - hun informerede om, at der er fundet en ny
Ungerådskoordinator, Malthe, som tager over herfra.
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★ Sofie informerede om, at Ungerådet har fået tilgodebevis til færgen til Ungdomsøen (900
kr.), som kan bruges, hvis turen skal afholdes på et senere tidspunkt. Udflugten til
Ungdomsøen med topmøde planlagt 9. maj blev desværre aflyst pga. lokale coronasmittetal
i Hørsholm.
★ Invitationer:
★ 26. august: møde i BSU (Børne- og Skoleudvalget i Kommunalbestyrelsen): Chantell,
Christoffer, Maria er interesserede i at deltage.
★ Projekt om at øge unges valgdeltagelse til kommunalvalget (deadline 15. juni) - Nico
og Josefine vil tænke over det, da det er mest relevant for de ’ældre’ unge
★ Rådhusets morgensamling 8/6 - Christoffer, Maria, Chantell og Nicoline er
interesserede i at deltage – de aftaler indbyrdes, hvem der repræsenterer
Ungerådet
★ GDPR & Insta møde er udskudt indtil ny ungerådskoordinator er på plads – mere
info følger
NÆSTE MØDE
? Ny ungerådskoordinator indkalder til møde, muligvis først efter sommerferien.
Billeder fra mærkesagsbrainstorm:
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