Referat Årsmøde Nyborg Ungdomsråd december 2020

1. Formalia:
Valg af dirigent
Mathias Ahlstrøm blev valgt.
Indkaldelse til årsmøde
Der er indkaldt 5. november, det er retsmæssigt.
Valg af 2 stemmetællere
Lisbeth Teglbjærg og Kristine Aleksandrovietz blev valgt.
2. Formandens beretning
Beretningen kan findes på hjemmesiden.
Bemærkninger til beretningen
Der var ingen bemærkninger
3. Godkendelse af årsregnskab
Kristine fremlagde årsregnskabet
Bemærkninger til årsregnskab
Ingen bemærkninger
4. Behandling af indkomne vedtægtsændringsforslag
Diskussion af forslag
Godkendelse/afslag på forslag
5. Debat om ungdomsrådets kommende opgaver
Magnus præsenterer udkast til Ungepolitikkens 2. årige handleplan
Idéer:
Fejring af højtider – arrangementer, hvor unge kan samles
Rabat til unge i f.eks. fitness
Fokus på demokrati i forbindelse med kommunalvalg
Fokus på sexualundervisning
Mental sundhed
Starte klubber op i ungdomshuset

Velkomstbrev til alle unge, når de fylder 15
Bedre kommunikation – bruge flere medier
Forældremøder
Ungdomsrådet skal have mulighed for kurser og uddannelse i bl.a. medier og
bestyrelsesarbejde.
6. Valg til bestyrelsen
Formand: Magnus Ahlstrøm
Næstformand: Kirstine Skyggelund
Næstformand: Joachim Rasmussen
Frederik Hansen - FGU
Jonas Mumm Nymark – Nyborg Gymnasium
Andrea Mørup Michaelsen
Patrick Uggerby
Repræsentant fra HF/VUC og Fælleselevrådet kommer senere

Beretning 2020
Hej alle sammen, så er det blevet tid til at I skal høre beretningen for 2020.
Året har været anderledes på næsten alle punkter, desværre på den negative måde de fleste steder. Dog vil
jeg sige at det har haft en positiv effekt på ungdomsrådet, der har også været en del negative effekter ja,
men som bestyrelse synes jeg at vi har klaret udfordringen til UG! Vi har haft et kæmpe problem som vi har
løst på fineste vis. Vi har haft en stor tilstedeværelse på vores sociale medier. Coronaen har afholdt os fra at
afholde arrangementer. Det lod vi os ikke stoppe af, og det synes jeg har været helt vildt. Jeg håber på at vi
kan blive ved med at holde det høje niveau oppe på vores SoMe.
Vi har haft rigtigt mange planer for året, desværre er der ikke rigtigt nogen af dem der er blevet til noget,
en situation som også er i resten af landet. Vi har fået aflyst rigtig mange ting, den første var turen til
Neuchatel for Kirstine og jeg skulle repræsentere Nyborgs unge, den anden var vores store FM-koncert og
sådan har vi kunnet blive ved helt frem til vores spøgelseshus i starten af november. De planer håber jeg på
vi kan få gang i næste år. Noget som vi er lykkedes med at få gang i er Klima kampagnen. Klima (x) is

Important. Vores 2-årige klima kampagne, den er skudt lidt stille i gang, men har nu potentialet til at blive
kæmpestor. Kampagnen har fået en blandet modtagelse, men folk husker den og vi er nu klar til at gå ind i
2021 med et brag af en kampagne som bare skal møve sig frem.
Coronaen har været ekstra dum blandt unge, vi keder os og laver ballade, og desværre så har vi også
Set en større andel af smittede blandt Nyborgs unge. Nu er vi i gang med en corona kampagne sammen
med fælleselevrådet og den har også kæmpe potentiale. Endnu en kampagne som vi har fået gang I, i 2020.
Vi har aktive i tilblivelsen af den spritnye ungepolitik, og er nu med til at skabe handleplanen til denne. Og
den handleplan, den er superrelevant for ungdomsrådet, vi er inddraget og får en masse opgaver, så vi kan
være med til at gøre Nyborg Kommune endnu federe at være ung i.
2020 ser ud til at have været et stille år for ungdommen, men der har faktisk været mega gang i den.
Det er blevet til en kort beretning, men ungdomsrådet har haft travlt, og vi er klar til at løbe endnu hurtige
til næste år.
Tak.

