Referat af ø-råd
Afholdt på Ungdomsøen lørdag d. 26. september 2020
Velkommen til og præsentation af dagsorden
Siden sidst

– Update fra ungeobservatør, Astrid Lundsgaard.

Valg af ungeobservatør foregår på ø-rådet én gang årligt. Næste gang er
sensommeren 2021. Formålet med ungeobservatørrollen er at skabe gennemsigtighed og sammenhæng mellem bestyrelsens arbejde og de frivilliges
arbejde. Bestyrelsens rolle er at stå vagt om økonomi og lovgivning.
Astrid har siden sidste ø-råd deltaget i en mindre arbejdsgruppe, som
arbejder på at ﬁnde ud af, hvad bestyrelsen kan bruge sine kompetencer til.

– Opfølgning på workshop fra sidste ø-råd, om at være ny i
fællesskabet
Konklusioner på workshoppen:
– Stort ønske om mere blanding på tværs og især til sociale arrangementer.
Dette er der allerede blevet handlet på, da arbejdsweekenderne er blevet
åbnet op for alle frivilliggrupper.
– Større fokus på anderkendelse af forskellighed.
– Lettere overblik for arrangementer på Ungdomsøen.
– Eventuelt brug af icebreakers ved samlinger.
ØRA (ø-rådets arbejdsgruppe)’s anbefalinger
– Mentorordning – ny frivillig bliver koblet på etableret frivillig
– Mere fællesspisning og ﬂere sociale arrangementer på tværs af frivlliggrupper.
– Mere merch med logo. Det skaber sammenhængskraft og fællesskabsfølelse.

Introduktion til dagens valg til ØRA (ø-rådets arbejdsgruppe)
– Forklaring af ø-rådets arbejdsgruppe (ØRA)’s arbejde

ØRA er facilitatorer for ø-rådet, der afholdes ﬁre gange årligt.
Nuværende frivillige i ØRA: Mathilde, Anne, Aksel og Daniel.

– Drøftelse af kriterier for valg til ØRA

Der sættes spørgsmålstegn ved, hvorfor man skal vælges ind i ØRA, når man
ikke skal vælges ind i andre frivilliggrupper. Der bliver drøftet, hvad der
gør ØRA anderledes fra andre frivilliggrupper, hvorfor man skal være medlem
for et år ad gangen, samt hvad ø-rådet egentlig har af magt.

Konklusionen på debatten blev, at formen blev fastholdt for denne gang, men
tages op til debat på næste ø-råd (12. december 2020).

Har du spørgsmål til processen, så skriv gerne til bliv.hort@ungdomsoen.dk.

– Forslag

Der fremlægges et forslag om at justere antallet af medlemmer i ØRA
(ø-rådetsarbejdsgruppe) fra 3-5 medlemmer til 3-7 medlemmer. Forslaget
begrundes med mængden af arbejdet i ØRA.
Ændringen vedtages ved bifald.

Kommunikationsworkshop; kommunikation mellem frivillige og
sekretariat
– Workshoppens fokus

Kommunikationsworkshoppens hovedfokus lå på at arbejde med, hvordan man kan
gøre det nemmere for frivillige at kommunikerere med hiannden, med
sekretariatet og med GEÅ’er (giv-et-år-frivillige).

– Konkrete outputs

Idéer til anderledes kommunikationsstruktur som sekretariatet kan arbejde
videre på.

For referat og opsamling fra workshoppen; kontakt engagement@ungdomsoen.dk.

Plads til indkomne punkter på dagsordenen
Der var ingen indkomne punkter til dette ø-råd.

Evaluering af dagens ø-råd
– Det var fedt, at dagsordenen var sendt ud på forhånd, men facebook er ikke
den rette kommunikationskanal. Det foreslåes at dele fremtidige dagsordener
via NemTilmeld.
– Det nævnes at hvis ØRA (ø-rådets arbejdesgruppe) har information til ALLE
Ungdomsøens frivillige eller inputs til kommunikationen, må man gerne gå til
kommunikationsgruppen. De kan kontaktes via mariann.burup@ungdomsoen.dk.
– Der var en ﬁn kombination af snak i plenum og workshop.
– Ønske om mere tid til at gå i dybden med ting.
– Der skal bruges mikrofoner til fremtidige ø-råd.
– Ønske om et referat.
– Der tales om ø-råd som et mere selvstændingt arrangement.

Information om næste ø-råd: 12. december
– Forslag til indhold

– Diskussion af valgproces til ø-rådets arbejdsgruppe (ØRA) samt ØRA’s rolle
Herunder: ØRA’s beslutningsmagt, ØRA’s arbejdsopgaver, forslag om ø-råds
vedtægter, gennemgang af Ungdomsøens vedtægter for at skabe klarhed
omkring hvordan beslutninger kan/skal træﬀes, eventuelt en årlig
generalforsamling.

– Fordeling af penge til frivilligprojekter og -aktiviteter i 2021.

– Ø-rådets ønskeliste til bestyrelsen
Lave en liste over hvad man gerne ville kunne gøre med/ændre på
Ungdomsøens fysiske rammer. Listen skal sendes til bestyrelsen, der skal
hjælpe med at indhente tilladelser og derved realisere idéer og drømme.

Valg af medlemmer til ø-rådets arbejdsgruppe (ØRA)
– Genopstillere

Mathilde, Aksel, Anne, Daniel

– Nye kandidater

Rasmus Sandorf, Sebastian Heller

– Valgte ved bifald

Mathilde, Aksel, Anne, Daniel, Rasmus og Sebastian

Tak for i dag
Vi ses til næste ø-råd!

LØRDAG D. 12. DECEMBER 2020

