
 

 

Referat fra ungebyrådsmøde d. 14.3.2016 
 
Til stede: Nicolai, Frederik, Nikoline og Charlotte 
Besøg af: Louise Sejer og Michael Borg 
 
1. Dagsorden godkendes - punkt om bestyrelsesmøde tilføjes under evt. 
 
2. Besøg af Louise: 
Brug for jeres hjælp. Er med i et netværk, der arbejder for at Aalborg skal være en tryg by - Tryg 
Aalborg. Målet er at øge trygheden i Aalborg. Forskellige indsatser. Trygheden er god men kan 
være bedre. Forskellige måder at løse det på. Tryghed i nattelivet.  Centreret omkring Jomfru Ane 
gade. Der er forskellige tiltag for at gøre nattelivet mere trygt: For-skadestue, belysning, ingen 
skumle hjørner - Sidder i forebyggelse sammen med politi, SSP, Falck og Ungdomsskolen. Politiet 
oplever, at alt for mange unge under 18 år opholder sig i Jomfru Ane gade. Talerør i forhold til 
tryghed. Normalt at man på Ungdomsuddannelserne tager i Jomfru Ane gade 16, 17, 18 år.  

• Er der nok tilbud til unge under 18 år?  

• Hvad tilbyder UngAalborg?  

• Hvad kan konkurrere med Jomfru Ane gade? 
 
Vil gerne have hjælp fra Ungebyrådet: 
Spørgeskemaundersøgelse til de unge ang. dette spørgsmål. 
Kan det være en ide at inddrage KUL som et sted for de unge under 18 - præsentere 9.klasser for 
det, så de kender rammerne. - + forældre 
Årgangsfest, der kan flyttes ind på KUL. 
 
Louise kommer igen på mødet d.12.5. for at arbejde videre med spørgsmål til spørgeskema. 
 
 
3. Besøg fra Michael: 
Rigtig vigtigt at Ungebyrådet fungerer godt, og at I bliver spurgt. 
Ungebyrådet skal være toppen af kransekagen. Andre skal kunne se, at man gør en forskel. 
Bindeled mellem Elevråd og ungebyråd 
 
Manglende medlemmer i Ungebyrådet - kan vi evt. få nogle ind her midtvejs? - evt. spørge om 
nogen har lyst til Unge Stemmer? 
 
4. Udveksling med Aarhus Ungebyråd 
 
Vi venter med at lave en aftale til mødestabiliteten bliver bedre 
 
6. Demokratidag 
 
Nikoline fortæller, at det gik rigtig godt. Det var en god men også hård dag, da der ikke er så 
mange pauser i løbet af hele dagen. Men det er lærerigt, og nu er der flere unge, der ved noget om 
Ungebyrådet. 
 
7. Der arbejdes videre på indstilling - færdigbehandles på næste møde 
 
 
8. Evt.  
 
Frederik skal til møde i bestyrelsen - følgende aktiviteter vil han berette om her:  
 

• Ungedag Øst 

• Demokratidag - Ungebyrådet havde en workshop til Demokratidagen 



 

 

• Møde med Byrådet d.9.maj: Indstilling vedr. “Mere viden til unge om miljø og bæredygtighed” - 
Ungedemokrati, hvordan styrkes det og hvordan kan Byrådet støtte op om Ungebyrådet 

• Politisk Stormøde-Unge stemmer d.26.4. - workshops omkring Miljø og bæredygtighed, 
Ungedemokrati og Unge flygtning i Aalborg 

• 3 Repræsentanter til møde omkring, hvordan vi skaber fremtidens velfærd - inviteret af 
Ældre/Handikap 

 
 


