Referat fra 7. ungebyrådsmøde d. 9. maj 2017
1. Mathilde byder velkommen og gennemgår dagsorden
2. Debat og afstemning om indstilling
-

Alle får 10 min til at læse den igennem

Kommentarer fra salen


Marius: lækker lille sag af en indstilling.



Anne Sofie: god balance mellem at tænke nyt og samtidig ikke tage arbejde fra de
nuværende medarbejdere



Lukas: hvorfor skal det bl.a. være på skolen?



Johanne: de tomme lokaler efter skoletid kan bruges til undervisningen.



Lukas: hvordan hjælper det med at variere undervisningen mellem enkelte og grupper?
Hvordan giver det flere resurser?



Esther: det giver en større fleksibilitet.



Benjamin: vi skal være opmærksomme på, at der nogen klubber der trænger ind på skolerne
og så er der ikke plads



Johanne: der er stadig lokaler fri. Klubberne tager ikke alle lokalerne



Benjamin: det er stadig problematisk de skal flytte så meget rundt.



Kasper: enig med Benjamin. Det bliver presset.



Johanne: skal vi have en afstemning omkring det?



Kasper: ja det synes jeg



Afstemning omkring hvorvidt at der skal stå at undervisning kan ske på skolerne
o Anine taler for: der er masser af plads på skolerne og der er rig mulighed for at
begge dele kan være der samtidig.
o Benjamin taler imod: klub og SFO fylder meget i forvejen. Og der er mange andre
der fylder, når de lejer sig ind.
o Anine: man må antage, at det ikke er fordi man slæber trommer med ind i lokalet –
det må være de mindre instrumenter
o Kasper: det er også et spørgsmål om larm. Hvis det hele skal være der samtidig, så
bliver der meget larm
o Esther: Ser man på Aarhus skoler overordnet set, så er der mange lokaler og mon
ikke der er nogen fri i løbet af ugen.
o Lukas: det er ”nemt nok” at flytte de fleste instrumenter, så det er ikke et problem

o Axel: der er plads til det på skolerne, bl.a. på min
o Laura: det er jo ikke larm, men mere god musik mens man laver det man selv laver
o Esther: ja der kan være meget planlægning, men det er bedre end at der er meget
lange ventelister
o Frederik: der er rigtig mange lokaler, så der burde være plads
o AFSTEMNING:





3 er for det fjernes fra indstillingen



27 der stemmer imod det fjernes



Det forbliver derfor.

Generel afstemning om indstillingen:
o For indstillingen: 24 stemmer for
o Imod indstillingen: 3 er imod
o Blank: 3 stemmer blankt

3. Evaluering skriftlig
4. Evaluering mundtlig


Sara: det har haltet med de sociale arrangementer. Det skal man være bedre til at gøre noget
ved.



Benjamin: Flere sociale arrangementer. Og mere oplysning omkring indstillingsmuligheder.



Anne: forvirring omkring beslutningen om hvornår man vælger hvilke emner.



Laura: det har været hyggeligt at lære folk at kende, men jeg har ikke lært alle at kende. Så
noget mere socialt kunne være godt. Og lave noget mere uden for rådhuset.



Anahita: det kræver også lidt mere opbakning fra medlemmerne med sociale arrangementer



Sara: det ville være godt hvis vi åbnede lidt mere op og kom lidt mere ud



Kasper: det kræver mere langsigtet planlægning med det sociale



Anne: vi skal være det politiske bindeled mellem unge og de voksne politikere. Det skal vi
have mere fokus på.



Marius: det har været rigtig hyggeligt og det har været fint



Anine: er det ikke ens eget ansvar at få det ud fra byrådssalen



Benjamin: det er ikke så vigtigt med form, men mere at bliver gjort mere



Sara: det kunne også være et godt mål, at forsøge at være med til at skabe flere børn og
ungebyråd



Anine: det er op til hver baggrundgruppe at gøre hvad de vil ift promovering, men det kan
være vi skal strømline det.

Johanne tager ordet for en ekstra bemærkning.
Der er kommet høringssvar – Johanne noterer folk der vil være med til at lave et svar.

5. Oplæg fra EYC
6. Oplæg fra MOOVE Aarhus
7. Officiel afslutning

