Referat:

2. møde i Århus Kommunes Børn & Unge-byråd
19. november 2009
Tilstede: Johanne, Henrik, Renée, Laura H., Benjamin K., Yago (S), Nicolas (S), Joakim,
Maria, Ana Maria (S), Line, Laura, Ida, Peter, Marie-Louise, Julie, Ditte, Johan, Eva (S),
Karl, Mustafa, Emma, Jonathan, Benjamin Y., Mia, Monika. I alt, 22 medlemmer og 4
suppleanter.
Fraværende: Reihaneh, Oksana, Arash, Bertram, Jeanette, Hakim, Cecilie, Janne, Sana. I
alt, 9 medlemmer.

1. Velkomst
Byrådssekretær Signe G. Christiansen fra ÅUF byder velkommen og giver straks ordet
videre til Børn & Unge-borgmester Johanne Kirketerp Nielsen.
Johanne minder om, at byrådsmedlemmerne ikke må misbruge mikrofonerne, da det
giver ekstra arbejde for ÅUF.
Der ingen bemærkninger fra salen til dagsordenen.

2. Høringssvar, fællesdebat
Der er delte meninger om forslaget. Flere mener, at det er en dårlig idé at tilbyde
aktiviteter for ikke-medlemmer af klubberne. Der stilles spørgsmålstegn ved, om det
overhovedet vil have en effekt at nedsætte prisen, men andre påpeger at 100 kr er rigtigt
mange penge for de 14-18-årige. Laura H foreslår, at kommunen kan nedsætte den
generelle pris og i stedet tage penge for ekstra aktiviteter som f.eks. gocart.
Debatten slutter med, at der nedsættes et udvalg bestående af: Henrik, Ida, Julie, Johan og
Jonathan.

3. Fællesdebat om ungdomsliv, med nyt fra baggrundsgrupperne
Ikke så meget at melde fra baggrundsgrupperne, men i nogle grupper er man positive
over for tanken om et multihus. Festugen er god nok som den er, mener en anden.
Graffitivægge er også en god idé.
Joakims baggrundsgruppe foreslår, at arrangementerne i festugen måske kan komme ind
under et evt. multihus. Idas baggrundsgruppe tilføjer, at hvis man lavede et multihus,
kunne man jo godt sætte graffitivægge op i forbindelse med huset.

4. Gruppearbejde I

Byrådsmedlemmerne går til gruppearbejde om henholdsvis multihus, festuge og
graffitivæg. Medlemmerne vælger selv, hvilken gruppe de vil være med i.

5. Pause

6. Oplæg ved Kulturrådmand Jacob Bundsgaard Johansen
Rådmanden fortæller først, hvad de laver i kultur-magistraten. De har bl.a. fokus på
børnekultur. Brobjergskolen skal omdannes til et børnekulturhus. De arbejder med tre
kategorier: Kultur for børn, som fx børneteater, kultur for med børn og kultur af børn.
Der er mange spørgsmål fra salen. Jonathan roser bl.a. rådmanden for, at han bruger så
meget krudt på ungdomskulturen i Århus, men vil gerne vide, hvad er det konkret, der
skal ske med Brobjergskolen. Hvilke aldersgrupper? Det er for 0 til 18-årige, men der er
ikke så meget konkret endnu, så Børn & Unge-byrådet har mulighed for at få indflydelse
på det, forklarer Jacob B. Johansen.
Johanne vil gerne vide, hvad der skal være udover legeplads ude foran.
Rådmanden svarere, at Brobjergskolen bl.a. kan blive hjemsted for en række lokale og
nationale organisationer. Det skal være et sted, hvor børn kan komme hen og få nogle
oplevelser – fx teater – men indholdet er ikke lagt fast endnu, da politikerne gerne vil
have nogle input fra bla. Børn & Unge-byrådet, men det første de gør, er at lave
parkeringspladsen om.

7. Gruppearbejde II
Grupperne skal hver skrive et konkret forslag.

8. Opsamlende debat
Borgmesteren konstaterer, at det kun kan blive en hurtig debat, da tidsplanen er skredet
lidt.
Festuge (fremlægges af Henrik):
Bedre og flere reklamer for festugens arrangementer for unge.
Multihus (fremlægges af Marie-Louise og Laura H):
Samlingspunkt, hvor man kan møde nye mennesker, hvor man kan mødes på tværs af
alder, geografi, hvor man kan samles om kultur og have det sjovt og slappe af og udfolde
sig kreativt. Man kan lave udstillinger med det der bliver lavet, for at sætte fokus
på multihuset.

Århus skal have et multihus for børn og unge, hvor kreative udfoldelser kan finde sted,
samtidig med at der åbnes en ’ungdomsafdeling’ et par dage om ugen, hvor unge har
mulighed for at mødes og hygge i en cafe, styret af unge frivillige.
Et multihus kan indeholde: musikrum, ler, glas, male, sløjd,
multimedie, playstation, chill-out rum, sports muligheder, fællesrum m. scene,
smykkehåndværk, lektiecafe, madcafe, spille-rum (pool, brætspil, bordfodbold)
Graffitivægge (fremlægges af Renée):
Adskillige graffitivægge fordeles rundt omkring i byen, og der skal afsættes midler til at
rydde væggene én gang i kvartalet. Undervisning i graffitimaling. Det skal være nye
vægge, som er ca. 20 meter lange, og det skal være muligt at male på begge sider.
En del debat om graffitivægge: Vil det blive brugt til mobning? Vil det medføre mere
graffiti?
Debatten slutter med en række indlæg, som taler for de forskellige forslag.

9. Afstemning
Der stemmes om de tre forslag:
Festuge får 6 stemmer
Multihus får 11 stemmer
Graffitivægge får 7 stemmer
Det bliver altså multihus, som byrådet laver en indstilling om. De to andre forslag lægges
i bunken, som behandles næste år.
Der nedsættes et udvalg, som vil skrive en indstilling: Ida, Nicolas, Yago og Henrik.

10. Evaluering og praktisk information
Signe orienterer:
Forretningsudvalget har bestemt, at der skal være midtvejshygge for alle
byrådsmedlememr den 30. januar 2010.
Hver byrådsmedlem har fået en profil på ungebyraad.dk. Der er en kontaktformular på
siden, hvor besøgende kan skrive direkte til byrådsmedlemmerne. Hvis dette giver
problemer skal de orientere ÅUF, som kan fjerne denne mulighed igen.
Der er workshop den 7. december om Kulturhovedstad 2017. Byrådsmedlemmerne
indbydes til at deltage.
Byrådsmedlemmerne udtrykker tilfredshed med, at blive orienteret om forskellige
arrangementer, de inviteres til, så ordningen fortsætter som hidtil.

Næste møde er den 26. januar 2010 fra kl. 13-16 i byrådssalen.

