
Referat 5. Ungebyrådsmøde d. 20/2/2017  
 

1. Velkommen 

Mathilde byder velkommen og gennemgår dagsordenen. 

 

2. Oplæg om UKH-indstillingen  

Marius holder et kort oplæg omkring UKH forslaget. Han uddyber de fire underpunkter der ligger 

under indstillingen.  

 

3. Debat om UKH-indstillingen  

Mathilde: er der ændringsforslag? 

Anahita: det er stort underskud i kulturforvaltningen i forvejen, så det er kritisk at kræve flere 

penge.  

Esther: indstillingen åbner også op for alternative resurser. 

Clara: det er ideen med at det skal være uden kontingent for det gør det nemt. 

Axel: der er politisk enighed om at det er en god ide. Fra magistratsmødet.  

Signe Buhl: vi risikerer at brugerbetaling vil føre til der er nogen unge, som er på kanten, ikke vil 

søge til UKH mere. 

Anahita: forstår kritikken af brugerbetaling, men der er mange muligheder for at man kan søge 

andre midler hvis man ikke har mange ressourcer  

Lukas: fripladser og andre støttekroner er jo betinget af at man søger dem og at man har kapaciteten 

til at gøre det. 

Frederik: ideen med UKH er at kultur skal mødes og skabes – det sker ikke med brugerbetaling 

Anine: måske kan man bruge frivilligt arbejde i stedet? Er det nødvendigt med en fastansat? 

Anahita: enig med Anine, men man bliver nødt til at fokusere på at afskrive gælden og finde 

alternativ finansiering. Eller skrue ned for indsatsen for at spare penge. 

Marius: UKH er netop unikt ved at der er ansatte man kan opsøge. Fx den frivillige vejledning.  

Anahita: der vil også være frivillige der kan overtage det job og udføre den vejledning.  

Tobias: overvej hvad det vil betyde at man ansætter frivillige til vejledning.  

Marius: jeg tror netop ikke det vil virke. Det er vigtigt med kontinuitet og få nogle der er 

holdepunkt. 



Anine: Jeg ser pointen med det at der skal være nogle holdepunkter. Og derfor er det nok godt med 

nogle faste holdepunkter. Men vi skal kombinere det med øget frivilligfokus 

Anahita: det handler om at vi fokuserer på at det her kræver mange resurser. 

Laura: det er vigtigt at vi fokuserer på den form der er nu og fastholde det. 

Benjamin: Det er vigtigt med fokus på vejledningen og det skal man ikke på gå på kompromis med 

Anahita: det er en kræver-mentalitet der udvikler sig i ungebyrådet og det bliver vi nødt til at gøre 

noget ved. Så må de voksne politikere nødt til at prioritere anderledes hvis de vil det  

 

Mathilde kalder til afstemning. 

Vi stemmer om, det skal blive ved med at være kontingentfrit: 

29 for 

1 imod 

1 ugyldig 

 

Ændringsforslag: at vi skal indskrive at der skal være mere fokus på frivillig inddragelse 

Anine taler for: det er et forslag og en fremstrakt hånd, som giver flere mulighed 

Laura taler imod: det er bare vigtigt det bliver supplement og ikke erstatning for de kvalifecerde  

Afstemning: 

For at man skal skrive det ind: 10 

For at man ikke skal skrive det ind: 16 

Stemmer blankt: 4  

Ugyldig: 1  

 

Mathilde anmoder om at få kapacitet til at godkende den endelige indstilling 

- 29 for  

- 1 blank 

- 1 ugyldig  

 

 

4. Oplæg fra EYC  

Luca holder oplæg om EYC og fortæller kort omkring den nye information der er kommet.   

 



5. Gruppearbejde om EYC  

 

6. Oplæg fra ungerådet Syd  

 

7. Gruppearbejde om klubberne  

 

Punkt 7 vendes igen grundet mere tid.  

 

Rashid: det giver rigtig meget at klubben er på skolen. Man kan bruge den meget mere. 

Frederik: det kan jeg godt se, men det er følelsen af altid at være på skolen 

Anine: det skal være mere nuanceret – nogen steder giver det rigtig god mening at det ligger på 

skolen, andre gange gør det ikke. Så man bliver nødt til at åbne op for muligheden for det i stedet 

for at gøre det sort hvidt.  

Rashid: Det handler om at samarbejde mellem klubber og foreninger. De ting man ikke kan have på 

skolen, det kan man finde ude i foreningslivet. Fx ridning og cross. 

Mathilde: Det kommer meget an på hvordan lokalerne er  

Benjamin: det skal bare give mening. Og det at man kan tage ned i klubberne i skoletiden er en god 

ide, men det er bare langt fra alle steder man kan gøre det. 

Anine: man bliver nødt til at se det i det store perspektiv. Nogle steder giver det mening det ligger 

på skolen, men andre stedet ikke.  

Rashid: Det er også meget omkring processen. Måske giver det mulighed for at man kan engagere 

sig mere i at det er ”sit sted” 

Karim: men det handler jo også om at man evt skal over på andres skoler. Det kan have en 

skræmmende effekt 

Anine: enig med Karim. Men det handler meget om at man gør det godt på den skole så og at man 

formår at tiltrække andre unge. 

Benjamin: der er nogle problemer i at man aldrig slipper skolen.  

  

Afstemning om emnet på dialogmøde:  

26 for at det skal diskuteres på dialogmødet 

2 der stemmer imod 

2 der stemmer blankt  



1 ugyldig 

 

8. Fastlæggelse af retningslinjer til ungeprisen 2017  

Mathilde giver lidt tid til at læse ændringerne igennem. Herefter påbegyndes debat om ændringerne:  

Ingen ønsker at indvende noget til forslaget. 

 

29 stemmer for 

1 stemmer blankt.  

1 ugyldig  

  

9. Oplæg fra Tryghedsstrategien 

Der er nedsat en arbejdsgruppe  

 

10. Videooptagelser EYC  


