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Der indkaldes til Ungebyrådsmøde: 

Onsdag den 13. april fra kl. 17.00-20.30 

Til stede: Sofus (den første time), Nikoline, Frederik, Marc og Charlotte 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendes 

 

2. Unge stemmer - Status og opgaver 

Program for Unge Stemmer præsenteres: 

 

17.00 – 17.15 Velkomst ved Aalborg Ungebyråd 

17.15-17.45 – Præsentation af alle 3 workshops og inddeling i grupper 

17.45-18.00 – Grupperne hilser på hinanden og finder sig til rette ved deres arbejdsstationer 

18.00 – 18.30 – Sandwich 

18.30 – 19.45 – Arbejde og diskussion i grupperne 

19.45 – 20.20 – Præsentation af arbejdet i grupperne i plenum 

20.30 – 21.00 – Stand up 

 

Det er jer, som Ungebyråd, der er værter denne aften, så vær OBS på at være imødekommende, byde 
velkommen ved døren og hjælpe folk, hvis de ser ud til at have brug for det.  

 

3. Planlægning af arbejdsdag – d. 23/4 

Vi har møde med Aalborg byråd d.9.5. kl. 15-15.50. Indstillingen er snart skrevet færdig, men vi har et oplæg 
og en dagsorden, vi skal have lavet. Dette arbejder vi med på arbejdsmødet d.23.4. kl.11-15.   

 

4. Svar Karen 

Grønt flag holder kursusdag for grønt flag tovholdere fra Aalborg Kommunes skoler d.26.4. Hun har skrevet 
i en mail, om hun må formidle, hvad Ungebyrådet arbejder med. Frederik og Nikoline skriver en mail til 
Karen om, at hun meget gerne må fortælle om Ungebyrådets arbejde, og indstillingen vedhæftes. Charlotte 
sørger for udsendelse af mail, så snart indstillingen er helt færdig.  

 

5. Mad/Pause 
Jeg regner med, at vi spiser, og holder pause på 30 minutter. 

 

6. Møde Center for grøn omstilling v. Frederik og Nikoline 
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Frederik og Nikoline fortæller, at de havde et rigtig godt møde med Center for grøn omstilling. De 
synes, det er rigtig spændende, hvad Ungebyrådet arbejder med. De synes, at miljørådene er rigtig 
vigtige og synes derudover, at det kunne være en rigtig god ide at lave et fælles miljøråd, hvor der 
er repræsentanter fra alle miljørådene. På disse møder er der mulighed for at bringe ny viden ind 
samt at udveksle gode erfaringer på tværs af miljørådene.   

 

7. Bestyrelsesmøde v. Frederik 

 

8. Konference – Fremtidens velfærd  

v. Sofus og Nikoline  

Nikoline fortæller om kursusdagen. Da det handlede meget om ældre, oplevede hun ikke, at hun 

havde så meget at bidrage med, men da det handlede mere om fremtiden, kunne hun bedre byde 

ind. Det var ikke nødvendigvis så relevant for Ungebyrådet, men hun oplever, at hun selv fik rigtig 

meget ud af det. 

 

 

9. Miljø og bæredygtighed  

Indstilling færdiggøres  

Nikoline og Frederik skriver de sidste småting ind derhjemme og sender det efterfølgende til 

Charlotte 

 

10. Ungebyråds fremtid 

Indstilling og diskussion 

 Vedtægterne gennemgås og der udarbejdes forslag til vedtægtsændringer – Marc 

færdigformulerer og lægger det ud på hjemmesiden til godkendelse, hvorefter Frederik 

tager det med på bestyrelsesmøde. 

 D. 9. maj til byrådsmødet – dialog med politikerne om samarbejdet med Ungebyrådet: 

o Indledning:  

o Hvorfor synes I, det er vigtigt med et ungebyråd? 

o Vi oplever ikke at I bruger os så meget – hvordan kan I bruge os endnu mere? 

o Kan vi evt. lave en samarbejdsaftale? 

 

11. Evt. 

Fast punkt til alle møder. 

 

Besøg fra Lotte 9220, der fortæller om Kulturmødet d.20.4. 

Lotte fortalte om kulturmødet d.20. april, som omhandler børn- og ungekultur. Hun vil meget gerne 

have at ungebyrådet deltager.  

 

Bo fra Nørresundby Fællesråd har inviteret Ungebyrådet til at deltage i Grundlovsdag på Skansen 

og holde Ungdommens tale. 
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Nikolines far har ligeledes spurgt om to fra Ungebyrådet vil holde tale til deres grundlovsfejring. 

Både Frederik og Nikoline vil gerne, så hvis vi får to mere, kan der være to hvert sted. Vi tager det op 

igen til næste møde 

Mødet afsluttet kl.:  


