1. møde mandag d. 31. oktober 2022
Kl. 13-16 på Aarhus Rådhus
Der vil være frokost i lokale 398 på Rådhuset fra 12.30-13

Indbudte

Område Nord: Carolina Sofia Brocelius, Melendez Martinez, Jakub Balog, Leonora
Natalie Dalvang, Mathilde Klejs Pedersen, Niels Peter Rasmussen, Rebecca Bjerrum,
Sarah Ravn Iversen, Simon Riis Carlsen, Storm Søttrup Nielsen, Asbjørn Pill Larsen,
Mads Skovlund Pedersen
Område Syd: Mohamed Daydine Daylamine Himidi, Oskar Kristensen Risborg,
Laura Wamberg Nielsen, Lærke Overballe Hansen, Maia Cornett Pedersen, Villads
Frandsen, Frederikke Mundberg Ejlertzen, Nana Agersbæk
Område Sydvest: Linda Zhao, Sophie Clementine Warner, Vigga Gytz Ammitzbøll,
Astrid Agerskov Andersen, Marius Kjær Sørensen
Område Vest: Anouk Mus, David Trier Thygesen, Ingrid Sofie Frich, Jada Jensen
Kufour, Mads Stubkjær Madsen, Rakel Ariel Wegeberg Nebel, Vigga Sø Andersen,
Frida Lyly Nguyen Pedersen,Therese Odgaard Nielsen
Område Øst: Asbjørn Longfors, Sebastian Slipsager Hedegaard, Simone Pagh
Petersen, Najma Hussein Hassen, Alice Christensen

Børne- og ungebyrådets sekretariat: Emilie Vindfeldt-Bottke og Simone Vestergaard
Laursen
Afbud
Frederikke Mundberg Ejlertzen, Alice Christensen
Suppleret Nana Agersbæk
ind

1. Velkomst (13-13.05)
Referat:
Nana blev indsuppleret for Alberte.
2. Invitationer og praktiske informationer (13.05-13.15)
Repræsentant til Borgerservices Ungenetværk
Beslutning:
Rakel og Astrid blev valgt til at sidde i netværket sammen med Linda, som allerede sidder
der.

Klumme til kommunale beslutningstagere
Beslutning:
Byrådet takkede ja til at skrive klummen, og besluttede at borgmesterholdet vil skrive den,
med mulighed for input fra det resterende byråd.

Forespørgsel om besøg af Børne- og ungepolitikken, samt valg af nyt medlem til
styregruppen
Beslutning:
Byrådet takkede ja til at får besøg af arbejdsgruppen bag børne- og ungepolitikken, på
førstkommende møde.
Villads blev valgt til at sidde i styregruppen sammen med Mads M., som allerede sidder der.

Høringssvar ift. Kommunens sparekatalog
Beslutning:
Anne Sofie fra Børn og Unge fortalte kort om muligheden for at indsende høringssvar til
kommunens sparekatalog. De unge takkede ja til at skrive et høringssvar. En arbejdsgruppe
som mødes d. 14. nov. 16.30-17.30 på ÅUFs sekretariat blev nedsat. Arbejdsgruppen består
af Mads, Sarah, Asbjørn, Leonora, Vigga, Jakub, Simon, Ingrid, Sebastian, Vigga, Storm og
Jada. Det resterende byråd har mulighed for at sende input inden arbejdsmødet.

3. Diskussion og fastlæggelse af spilleregler (13.15-13.30)
For at kunne gennemføre gode og konstruktive Børne- og ungebyrådsmøder, skal I først
fastlægge jeres spilleregler. Her står det f.eks. skrevet hvordan I stemmer, og hvordan
møderne skal foregå rent praktisk. I kan finde spillereglerne i håndbogen.
Beslutning:
Spillereglerne med fastlagt uden ændringer.

4. Gruppearbejde om idéer til første forslag (13.30-13.45)
Grupperne drøfter idéer til hvad Børne- og ungebyrådets første forslag skal omhandle.
Referat:
Byrådet blev delt ind i grupper og arbejde med forslag til hvad byrådets første forslag skal
omhandle.

5. Debat og valg af første emne (13.45-14.00)
Alle 4 grupper præsenterer deres idéer. Alle forslag samles på en liste. Afslutningsvist
stemmer ungebyrødderne om hvilket emne de skal arbejde med først.
Beslutning:
Følgende otte forslag blev præsenteret.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Flere arrangementer for unge
Flere udeområder til de ældre unge
Flere opholdssteder for unge, både udendørs og indendørs
Elever med diagnoser skal have øget hjælp i skolen
Flere og længere busruter med øgede antal afgange
Forbedring af Uge 6
Solceller på offentlige bygninger
Tamponer og bind på toiletterne i kommunale bygninger herunder skoler.

Byrådet stemte om forslagene, I afstemningen blev forslag 1-3 slået sammen. Forslag nr. 4
blev valgt. Byrådets første forslag skal derved handle om øget hjælp i skolen til elever
med diagnoser.

- Pause (14.00-14.10) –

6. Information om ungeborgmestervalget samt opstilling af kandidater (14.10-14.20)
Emilie præsenterer forløbet for valg af én ungeborgmester og to viceungeborgmestre. Alle
medlemmer, der ønsker at stille op, melder deres kandidatur.

7. Kandidatpræsentation til ungeborgmesterposten og afstemning (14.20-14.35)
Alle kandidater til ungeborgmesterposten præsenterer sig selv og holder deres valgtale på
max. 1 minut. Herefter stemmes der. Stemmerne tælles op og resultatet bliver afsløret.

Beslutning:
Jakub blev valgt som ungeborgmester.

8. Kandidatpræsentation til viceungeborgmesterposterne og afstemning (14.35-14.55)
Alle kandidater til viceungeborgmesterposterne præsenterer sig selv. Herefter stemmes der.
Stemmerne tælles op og resultatet bliver afsløret.

Beslutning:
Mads M. blev valgt som 1. viceborgmester. Mathilde blev valgt som 2. viceborgmester.
- Pause (14.55-15.10) –

9. Oplæg om kommunens Planstrategi 2023 og input fra Børne- og ungebyrådets
medlemmer (15.10-15.55)
Næste år skal Byrådet beslutte en ny planstrategi, der sætter retningen for byens fysiske
udvikling frem mod 2050 – både når det gælder byområder og naturområder. På mødet får
vi besøg af nogle af de medarbejdere, der arbejder med at forberede Planstrategi 2023, som
vil fortælle om tankerne bag, og spørge til jeres ønsker og drømme for byudviklingen frem
mod 2050.

Referat:
Vi havde besøg af kommunens planstrategi, som gav et oplæg omkring den kommende 2023
planstrategi, hvor de unge gav deres input med.

10. Tak for i dag! (15.55-16.00)

