Bestyrelsesmøde i Nyborg Ungdomsråd
August 2020
Dato: 18/8 - 20
Sted: Grejsen
Tilstede:
1. Valg af referent
- Kristine

2. Nyt fra formanden
- Magnus har snakket med politiet dags dato, da der har været unge i huset,
som ikke må komme. De er taget på overvågning, som bliver sendt videre.
SSP er underrettet. Der er ikke taget noget, men frygter de kan komme igen.
-

Ferie

-

Billeder til hjemmeside
- Der skal laves tekst på alle personer, samt billeder.

-

Hjemmeside

3. Siden sidst
-

AOF
- Kir og magnus har deltaget og snakket om frivillighed i egen by,
herunder ungdomsråd og ungdomshus.

-

Demens App
- Kristine og magnus deltager i morgen 18.08.

4. Nyt fra udvalgene
-

Ungeudvalget
- Vi har møde i morgen. Politikken er godkendt, og nu skal

handleplanen laves.
Vi har snakket om de tre unges høringssvar som lignende hinanden.

-

Newcastle Gruppen
- Nyt nyhedsbrev fra Slovakiet. Der arbejdes på at få lavet et nyt logo.
Magnus sender det nyhedsbrev ud som de lavede dengang det var
DK.

-

Biblioteksråd
- Ikke indkaldt endnu.

5. Ungdommens folkemøde
- Folkemøde på hjul. førhen var det i valby hvor 27.000 unge mødes. Det
handler om demokrati. I år tager de rundt i Danmark og besøger 8 steder i
landet. Nyborg er det eneste sted på fyn. Det er den 18/11. Det bliver afholdt
på nyborg gymnasium. Der er plads til 1000 elever den dag, og de bliver
udvalgt fra forskellige ungdomsuddannelser og ungeråd. Det handler om at få
demokratiet i fokus, så der er en masse workshops.
Der er en masse information på hjemmesiden ungdommensfolkemøde.dk.
Lisbeth har møde med emilie i morgen som er tovholder på dette. Hun har
siddet i ungdomsråd i middelfart, og arbejder nu i københavn.
Vi står for 2 ting, som er det nedenfor:

-

Borgmesterstolen
- Kenneth Muhs er inviteret til at “stå for skud”. Men vi kan sagtens
invitere flere
Hele byrådet er inviteret, og stort set alle har accepteret.
Vi skal have organiseret en paneldebat, både for dem og unge.

-

Ølkassen
- Her kan vi lave paneldebat, hvor vi egentlig kan bestemme indholdet.

Vil vi i ungdomsrådet gerne bidrage med et beløb?
Ja det vil vi gerne.

Arbejdsgruppe: Patrick, Elma, Abdi (kir)

6. Klimakampagne
Der er lavet klistermærker og et banner.
Magnus og kir præsentere hvad der blev snakket på klimamødet, som blev
holdt i starten af sommeren.
Nogen skal lave vores undersøgelse.

-

Klima House
- Butikslokale i byen. Grejsen bliver rykket derned i den måned vi har
lokalet.

-

Budget
- Kristine kommer med til næste møde og er med til at lave budget

-

Materialer
- Trøjer, klistermærker, net og armbånd

-

25/8 møde m. Babak
- Magnus tager med, og kir kommer måske også. Abdi kommer også

-

Skole tour?

7. Status på Grejsen
-

Ny bruger
- Forældrecafé. Første fredag i hver måned, 9-12.30. Trine fra
ungdomsskolen.

-

Ingen rygning
- Nyborg kommune er røgfri. Der må IKKE ryges mere her.

-

Gardner
- Det kunne være fedt hvis det var unge som kom og ordnede haven i
grejsen.

-

Vejskilt
- Stadig intet nyt, magnus følger op.

8. Årsmøde
-

Dato
- 4/12 2020. omkring kl.16

9. Evt.

10. Næste møde
-

14/9 - 18-20

-

Klima - 1/9-20 18-20

