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Dagsorden	til	Ungebyrådsmøde	
Mandag d. 13 marts 2017 fra kl. 17.00-20.00 på KUL, Nordkraft  

 

1. Godkendelse af dagsordenen (fast punkt på hvert møde) 

a. Godkendt   

2. Aalborg Bæredygtighedsfestival 

a. Nikoline mangler stadig svar fra de ansvarlige. Kontaktpersonen er på ferie, 

men forventes tilbage i løbet af denne uge.    

3. Møde med byråd-status 

a. Sekretæren har været i kontakt med Byrådssekretaratet om et møde med 

byrådet den 24. april  

b. Et endeligt svar forventes i løbet af denne uge    

4. Ny ungebyrådsstrategi 

a. På onsdag holder sekretæren oplæg for Ungdomsskolebestyrelsen 

b. Når strategien er godkendt i Ungdomsskolebestyrelsen, skal den igennem 

forvaltningen. 

c. Arbejdet forsætter i Styregruppen for Demokratiindsatsen.    

5. Promovering af Aalborg Ungebyråd 

a. Sofus og Nicolai har forsøgt at få fat i UngAalborgs grafiker uden succes 

b. Nicolai ringer i løbet af ugen 

c. Victoria vil gerne have et visitkort   

6. Landdistriktskonference 2017 

a. 3 medlemmer tilkendegav, at de gerne vil deltage  

b. Sekretæren laver en meningsmåling på Facebook for resterende    

7. Folkemødet 

a. NAU laver ikke en tur til Folkemødet for deres medlemmer i år 
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b. Sekretæren har været i kontakt med Thomas, som gerne også vil have nogle 

unge med til Folkemødet 

c. Sekretæren og Thomas holder kontakt og laver et udspil til UngAalborgs 

ledelse for at få økonomi til turen 

8. Videre på arbejdet i udvalgene 

a. Der blev besluttet, at alle skulle mødes til arbejdsmøder inden oplægget for 

byrådet hhv. 22. marts og 20. april kl. 17-19 

i. Sekretæren undersøger mødested  

9. Evt. (Fast punkt på hvert møde). 

a. Frederik fortalte om en paneldebat om fremtidens folkeskole den 10. maj, 

som Ungebyrådet er blevet inviteret til. 

b. Ole Schøler deltog i et formøde, hvor der blev evalueret på den nordiske 

storbykonference i Trondheim 

c. Der blev taget nye billeder til facebook og hjemmeside 

i. Sekretæren slår dem op i gruppen 

 


