Referat for Nyborg Ungdomsråds bestyrelsesmøde
D. 12/3
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Overlevering
Janni sender alt hvad hun har nedskrevet til Kirstine
3. Hvem skriver referat?
Lisbeth
4. Velkommen
- E-mails
Magnus informerer om e-mailadresser. Han sender koder til alle.
- Billeder til hjemmeside
Vi har taget midlertidige billeder, som bliver lagt på hjemmesiden.
5. Nyt fra formanden
- Cykelstrategi Nyborg
Ungdomsrådet vil gerne sidde med i udvalget, vi afventer invitation.
Mikkel vil gerne være repræsentant, hvis vi får en invitation.
- Faaborg-Midtfyns ungdomsråd
FMs Ungdomsråd vil gerne besøge os i rådet/huset, så de kan få
inspiration til deres eget. Magnus afventer en dato, og skriver ud til alle.
6. Ungdommens folkemøde + studietur
Ungdommens Folkemøde afholdes d.5.-6. september. Magnus, Lucas og
Kirstine er arbejdsgruppe. Lisbeth indkalder til møde.
7. NAU-årsmøde
Lucas og Mads deltager. De skal selv tilmelde sig.
8. §17 stk.4 ungeudvalg
Lisbeth og Magnus fortæller om udvalget. Ungdomsrådet får en stor rolle
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”imellem møder”. Vi skal være aktive i de forskellige events der kommer
til at være, tilbyde alle vores gode kompetencer til de opgaver der bliver.
9. Orientering fra Grejsen
Janni orienterer fra huset. Alle naboer har fået et brev og er inviteret til
åbent hus. Der er kommet mere ro på i huset efter en lidt turbulent tid
med besøg af unge som enten er for unge eller unge, der ikke kan
overholde reglerne. I øjeblikket kommer der unge, der spiller brætspil,
holder bageaften m.m.
Der er stadig lidt udfordringer mht. oprydning.
Sidste år brugte vi økonomi på at indrette indendørs, i år vil vi bruge
kræfter og økonomi på at skabe et pænt og brugbart udeareal.
10. Nye kampagner
Kirstine ønsker, at vi forbereder os på kommende kampagner.
Vi laver en brainstorm:
Klima
LGBT+
Sundhed og Trivsel
Karakterræs
Socialt udsatte unge
Misbrugsramte familier
Tryghed i nattelivet
Genbrug
Racismefri by
Aktivitet på Kulturnatten:
Den rullende talerstol
Arbejdsgruppe: Magnus, Adrian og Kirstine
11. Eventuelt
Mødet kan afholdes på andre lokationer, for at gøre opmærksom på os
selv. F.eks. Bastionen, klubben, en butik, Rådhuset. Lisbeth foreslår
lokationer i starten, rådet overtager, når idéer kommer.
Magnus præsenterer det nye råd for vores merchandise, t-shirts, jakker
m.m. Magnus bestiller.
12. Næste møde
D.2. april kl.16.30-19.00 med spisning og ryste sammen. Lisbeth forslår
sted i FB gruppen rådet kommenterer.
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