
 
 
 
 

 
Referat 

3. møde i Børn og Ungebyrådet 
Århus Rådhus - Tirsdag d. 5. februar 2008 kl. 16.00-19.00 

 
1. Velkomst 
Peder byder velkommen. 
 
2. Debat med Rådmand Louise Gade 
Louise Gade fortalte om arbejdet med at lave en Børn og Unge-politik, og hvordan politikken 
skal bruges i fremtiden. Derefter en snak mellem Louise Gade og Børn og Ungebyrådet om 
hvordan ordningen med et Børn og Ungebyråd kan gøres permanent og hvordan de unge kan 
inddrages i kommunens politik og projekter i fremtiden. Hvis Børn og Ungebyrådet har 
yderligere kommentarer omkring børn og unge i Århus til Louise Gade, er de velkomne til at 
skrive til hende. 
 
3. Gruppearbejde om indsendte udsagn 
Grupperne arbejdede med udsagn om henholdsvis ”Byens Tilbud og ”Sport og fritid” for at 
skære de indsendte forslag ned til færre. 
 
Pause med mad 
 
4. Afstemning i byrådssalen med debat: Byens tilbud 
Debat og afstemning om de forslag grupperne er nået frem til. Ved forslag der ligner hinanden, 
er der først stemt om, hvilket forslag der var størst opbakning til. 
Forslag: 

 
Forslag 1.a. som vedtaget: Flere steder for unge at opholde sig i fritiden, hvor de unge er med til 
at indrette faciliteterne og definere tilbudene. 
- Der skal ikke være afkrydsningslister hvor man kommer fordi man skal, men fordi man har lyst. Det 

er dog vigtigt at understrege at det skal være trygge omgivelser (fx voksne holder opsyn) – det skal 
ikke være en varme. Lektiecafeer kan for eksempel indrettes på denne måde. 

 
- Stemmer: Første gang:10 

Anden gang: 12 
 

Forslag 1.b. ikke vedtaget: Der skal være flere ungdomsvenlige cafeer/opholdssteder i Århus, og 
de må gerne være billigere 

- Med opholdssteder menes der steder, hvor du ikke nødvendigvis behøver købe noget for at være 
der, for mange unge ved ikke hvor man skal opholde sig. 

- Evt. også andre faciliteter som f.eks skøjtebane 

- Stemmer: Første gang:10 
 Anden gang: 9 

Afstemning om forslag 1.a 

- Stemmer: For: 19, Imod: 0 



 
Forslag 3 som vedtaget: Byen skal være sikker at bevæge sig i – også om aftenen 
- Kommentarer fra debatten: 

man skal kunne færdes på gaderne uden selv at bære kniv 
 

- Stemmer: For: 12, Imod: 9 
 

 
Forslag 5 ikke vedtaget: Man skal altid have mulighed for at snakke med en voksen om ens liv 
- Kommentarer fra debatten: 

Hvis man f.eks. har problemer i klassen er det ikke nødvændigvist læreren der er den rigtige at gå til 
Det skal evt. være grupper hvor det er indgrænset til et emne 
 

- Stemmer: For: 2, Imod: mange 
 
 

Forslag 6 ikke vedtaget: Unge skal have lov til på nogle områder at sætte deres eget præg på 
byen. 
- Unge i dag vil gerne frem i verden, derfor kan det være en udmærket ide, at de kan få lov at give en 

hånd med når der sker noget nyt i byen. At inddrage unge i forskellige processer, der har som 
hoved- eller delmål, at berøre de unge på den ene eller anden måde, er godt for kun de unge kan og 
ved hvordan tingene skal designes, så de kan og vil bruge tilbuddet, muligheden etc. 

 
- Stemmer: For: 7, Imod: 11 

 
 

Forslag 8 som vedtaget (erstattes af forslag 17): Der skal være flere tilbud til børn og unge – fx 
børnevenlige koncerter 
- Stemmer: For: 11, Imod: 10 

 

Forslag 9.c. som vedtaget: Billigere buspriser til skolebørn og unge på SU (Fx kunne man lave et 
kort man kan køre gratis med når man er barn eller ung på SU) 
- Det vil gøre at de unge komme mere rundt i byen, og mødes på den måde med flere unge 

mennesker. De unge i dag bliver ofte bare derhjemme fordi det koster alt for meget at køre med 
busser, og på den måde kommer de heller ikke ud til aktiviteter med andre unge fra byen af. 

 
- Stemmer: For: 23, Imod: 0 

 
 

Forslag 11 som vedtaget: Oftere aften/natbusser 
- Der er for lang ventetid på busser efter klokken 6. Derfor vil vi gerne have oftere aften/natbusser. 
 
- Stemmer: For: 13, Imod: 7 

 
 

Forslag 14 som vedtaget (erstattes af forslag 17): ”Smells like teens” som en fast del af Festugen 
- Og at der kommer flere af denne slags tilbud til de unge – også uden for festugen – så vi har et sted 

at være, med underholdning. Og ikke bare vader rundt i gaderne, uden nogen form for kontrol. 
Gerne flere koncerter.  
 

- Stemmer: For: 17 Imod: 2 
 
 
 
 



Forslag 15 som vedtaget: Fester uden alkohol for unge (efter konfirmationen) der ikke kan 
komme ind på de rigtige diskoteker. Det er ikke nok at broen er det eneste sted der holder 
ungdomsfester 
- De unge der gerne vil feste men der ikke er gamle nok til at komme ind til rigtige fester, kan feste. På 

denne måde vil de også kunne feste under kontrollerede former. På de rigtige diskoteker vil man 
også formindske at de unge kommer ind i en så tidlig alder.  

 
- Stemmer: For: 10 Imod: 6 

 
 

Forslag 16 som vedtaget: Bedre ungdomsklubber  
– det er vigtigere med kvalitet end kvantitet 
 
-     Stemmer: For: 10 Imod: 9 

 
 

Forslag 17 som vedtaget (erstatter forslag 8 og 14): Der skal være flere aftener med 
underholdning for de unge i Århus bl.a. koncerter og lignende Vi foreslår i øvrigt at man gør 
”smells like teens” til en fast del af festugen.  
 
- Stemmer: For: 23, Imod: 0 

 
Kort pause  
 
5. Afstemning i byrådssalen med debat: Sport og fritid 
Debat og afstemning om de forslag grupperne er nået frem til. Ved forslag der ligner hinanden, 
er der først stemt om, hvilket forslag der var størst opbakning til. 
Forslag: 
 
Forslag 1.a. ikke vedtaget: Mulighed for at der er ”amatørsport” for alle aldersgrupper, uden at 
bliver konkurrencepræget.  
- Man siger at mange unge ikke får dyrket nok motion, men mange af dem vil enlig gerne dyrke 

motion. Problemet er bare, at der er mange unge som ikke vil eller har tid til at dyrke en sport på højt 
plan. Der er også dem som gerne vil lære en ny sportsgren, men som ikke kan starte nogen steder, 
da holdene er for øvede. 

 
-     Stemmer: 7 

 
Forslag 1.b. som vedtaget:  Fritids tilbud til unge der gerne vil gå til en sport men ikke på 
konkurrenceplan, eller som gerne vil lære en ny sportsgren, eks, ”hyggehold” – hold som er 
ambitionsopdelt. 
- Man siger at mange unge ikke får dyrket nok motion, men mange af dem vil enlig gerne dyrke 

motion. Problemet er bare, at der er mange unge som ikke vil eller har tid til at dyrke en sport på højt 
plan. Der er også dem som gerne vil lære en ny sportsgren, men som ikke kan starte nogen steder, 
da holdene er for øvede. 

 
- Stemmer: 15 

 
Afstemning om forslag 1.b.: 
- Stemmer: For: 21 

 
 

 
 
 
 



Forslag 2 som vedtaget: Vi ønsker mere fokus på de ikke så populære sportsgrene. 
- Det skal være nemmere at finde en ny fritidsinteresse  
- Fx lave en folder, der bliver sendt ud til skolerne og udleveret ved skolestart! 
- Løbende skal der være mulighed for at få oplysninger om de muligheder der er til stede. 
Kommentarer fra debatten: 
- Katalog a la someerferie-tilbud-folderen 
- Via internetside hvor alle sportsgrene kan slås op 
- Der findes allerede en sådan hjemmeside… 
- Det kræver mere fokus på det – da der ikke er så mange der ved, at en sådan side eksisterer 

 
Stemmer: For: 17 Imod: 2 

 
 

Forslag 3.a. som vedtaget: Priserne må ikke blive højre end de er nu  
- Der skal oplyses mere om de muligheder der er for at få støtte. 
- Frivillige trænere, kan gøre sporten billigere, evt. kan de få visse frynsegoder. 
Kommentarer fra debat: 
- Hvis de ikke må blive dyrerer skal det i sidst ende være kommunen der dækker evt. prisstigninger 

 
- Stemmer: 12 

 
Forslag 3.b. ikke vedtaget: Sport og andre fritids interesser, gøres billiger og nemmere at komme 
til, flere afgange. (ventetider og transport) 
- Børn og Unge-byrådet har eksempler på, børn som ikke kan komme til deres fritids interesser 

og/eller ikke har penge til det. Det er et stort problem med fedme i den Danske ungdom, men 
forståeligt hvis transport og økonomien ikke er sådan at alle har muligheden for at være med. 
Samtidig kan det ikke være rigtigt at skolens 2 idræts timer, skal 30-45min bruges på transport frem 
og tilbage fra en hal. 

 
- Stemmer: 9 

 
Afstemning om forslag 3.a. 
Kommentarer fra debatten: 
- Diskussion om transport og hvorvidt det hører til her eller under byens tilbud 
- Men da det er en måde at få folk til at gå til sport  
 
- Stemmer: For: 13. Imod: 8 

 

Forslag 4 ikke vedtaget: Electronic-Sports klubber og arrangementer 
- Der er rigtig mange, der spiller computer i Århus kommune. De har ikke nogen steder eller nogen 

klub at mødes og dyrke deres interesse i. Man ser, at mange private tager initiativer og arrangerer 
store arrangementer rundt i landet. E-Sports er den hurtigst voksende sport i Danmark, men den har 
langt mere potentiale, hvis den anerkendes som en sport, og der oprettes klubber og steder, hvor 
man kan dyrke sporten. Mon ikke også der er bedre at mødes i klubber og skabe venskaber og 
kontakter, frem for at sidde indelukket på sit værelse? Hvis vi skal markere os på det internationale 
niveau inden for E-Sports, bliver vi nød til at skabe et sted at mødes og dyrke sporten i fællesskab 
og her kan Århus Kommune stå i forreste række! 

Kommentarer fra debatten: 
- Motiverer unge til at komme ud og møde andre om deres sport 

 
- Stemmer: For: 3 Imod: 16 

 
 

 
 
 
 



Forslag 5 ikke vedtaget: Flere sportstilbud i lokalområdet 
Oplysningen skal ske gennem den Mappe der bliver udsendt ved skolestart.  
Kommentarer fra debatten: 
- Sådanne mapper eksisterer allerede i visse områder 
- Øget oplysning om de allerede eksisterende tilbud 
 
- Stemmer: For 1. Imod 13. 

 
 

Forslag 7 ikke vedtaget: Der skal gives yderligere mulighed for at dyrke sport uden faste 
træningstidspunkter. 

- Det er vigtigt at motionere, men mange unge har i dag for travlt og har andre ting de hellere vil end 
at dyrke sport. Derfor skal der gives mulighed for ”drop in sport”, så der er muligheden for træning og 
sport, når man har lyst og tid.  

- Problemet med klippekortsordninger er, at det ikke giver reel mulighed for at dyrke holdsport. Det 
kan være et problem, fordi: 

1. Mange unge kan have brug for til dagligt at føle sammenhold, og nogle har måske svært ved at få 
opfyldt det behov andetsteds. 

2. Det er ikke tilrådeligt at svække fællesskabsfølelsen og følelsen af ansvar over for andre hos unge, 
da det eventuelt kan gøre dem mere egocentriske 

3. Vi ønsker mere fokus på de ikke så populære sportsgrene eks. E-sport. Dannes websted, hvor man 
kan finde sportsteder. 

Kommentarer fra debatten: 
- Hvornår skal der være åbent i de åbne tilbud 
- Hensyntagen til unge der ikke selv kan samle 10 venner for at kunne komme til at spille fodbold 
- Nogle har også brug for faste rammer 
- Brug for fleksibilitet 
- Klippekkortordningen hvor man ikke er et fast hold er en mulighed for at dyrke sport på hyggeniveau 

så det ikke nødvændigvist bliver på eliteniveau 
- Klippekortordningen er et godt tilbud til skilsmissebørn der skal tage hensyn til at hverdagen skal 

hænge sammen to forskellige steder i byen 
- Det sociale aspekt ved fritidsaktiviteter falder fra ved klippekortordningen 
 
- Stemmer: For: 5 Imod:  17 
 
 
6. Opsummering 
De forslag der er stemt videre, går videre i puljen med forslag, hvorfra der næste gang skal 
udvælges de 10 vigtigste, som Børn og Ungebyrådet ønsker at give videre til politikerne i 
Århus. 
 
7. Afslutning 
Tak for i dag. Alle skal aflevere en seddel med hvilken str t-shirt de bruger. 
 
Næste (og sidste) møde i Børn og Ungebyrådet er tirsdag d. 4/3 kl 16.00 – ca 20.00 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag: liste over forslag der er gået videre efter dagens debat og afstemning. 



 
 
 


