REFERAT AF DIGITALT Ø-RÅD
5. december 2020
11.00 Velkomst og præsentation af dagsorden
11.05: Siden sidst
Opdatering fra Astrid, vores ungeobservatør i bestyrelsen (orientering + mulighed for at stille spørgsmål)
Spørgsmål til hvordan at flytning af midler kommer til at påvirke frivilligaktiviteter.
Opfølgning på kommunikationsworkshop fra sidste Ø-råd (orientering)
Mini status på alt det gode der skete i 2020 og kommer til at ske i 2021 v. Anna (orientering)
11.35: Forslag fra GEÅ’erne: Skal vi have uldgrise på Ungdomsøen? (debat + beslutning) Debat
GEÅerne foreslår at der skal være alpakaer på Ungdomsøen. Der opstår mange spørgsmål fx hvilke dyr vil
kunne trives på UØ, hvem skal passe dem, hvordan er forsikringen, hvor kan de få lov til at gå?
GEÅerne foreslår at de lave et mere konkret forslag, vender det på ø-råd og med bestyrelsen. I dag stemmer
vi om, om GEÅerne skal arbejde videre med det punkt.
Afstemning - 94% føler sig oplyst nok til at stemme. 83% stemmer for at det skal arbejdes videre med.
11.55: Kickstart af proces for en alkoholpolitik på Ungdomsøen (debat + input)
GEÅerne har lavet foreløbige retningslinjer, som skal sikre at alle føler sig trygge på Ungdomsøen, og der er
plads til både dem, som drikker og ikke drikker. Det drejer sig om både frivillige og gæster på Ungdomsøen.
Det er ikke i dag vi vedtager en alkoholpolitik, men der skal undersøges nærmere: hvad gør andre
organisationer. ØRA inviterer alle med ind i processen om at lave en alkoholpolitik.
Debat: hvad synes I om alkoholkulturen på UØ?
- Det er ubehageligt at være sammen med folk som er meget fulde, hvis man ikke selv drikker. Man kan føle
sig uden for frivillig fællesskabet?
- Oplever den som respektfuld.
- Kommandanten er jo vores alles sted og derfor skal vi være særligt opmærksomme på det.
- Pas på med ikke at lave for mange regler, mere dogmer ala: ”sig til, hvis det er for meget.” Lad os lave det
simpelt.
- Forskel på alkoholpolitikker - når man er vært for gæster, når man laver andet frivilligt arbejde og når man
bare hænger ud med vennerne derude.
- Forslag til at der altid er en ædru på vagt, når der er gæster.
- Evt. skabe et trygt rum for dem som ikke drikker. Fx en ædru tillidsperson, som altid er til stede ved større
frivilligaktiviteter
Næste skridt - Der bliver lavet en separat arbejdsgruppe, som arbejder videre med alkoholpolitikken. De
inviterer til et nye møde, hvor vi nørder alkoholpolitik. Skriv til bliv.hort@ungdomsoen.dk, hvis du vil være
med.

12.50: Opstart af Grøn Ø (orientering + input)
Fredrik introducerer, hvorfor vi har lavet ”GRØN Ø”, og hvad der skal stemmes om i dag. GRØN Ø søger
opbakning til at arbejde videre med en ø-pagt og lave 4 workshops, hvor vi finder ud af hvordan vi gør
Ungdomsøen grønnere.
Rasmus gennemgår ø-pagtens formål, delmål og plan for foråret.
Inputs
Husk at se på alle kæder i processen og inddrag alle aktører.
Astrid vil gerne tage det med videre i processen.
Afstemning - 100% oplyst til at stemme. 100% opbakning til videre arbejde.
Vær med: Skriv til fredrik.lodberg@ungdomsoen.dk , hvis man vil være med.

13.10: Hvad skal vi kalde de frivillige på Ungdomsøen? Anna fortæller hvorfor det er på tide, vi får en
samlet betegnelse (debat + beslutning)
Debat - Masser af bud på menti. Debat af fordele og ulemper: Fordele ved et kendt ord som
frivillig/engagerede er at alle ved hvad det betyder.
Fordelen ved en unik betegnelse er, at vi selv kan lave definitionen.
Ø’xplorer var i sin tid en fælles betegnelse for alle frivillige.
Afstemning - Hvad skal de ”frivillige” på UØ hedde? Afstemningen falder på engagerede.
13.40: Datoer og emne for kommende Ø-råd (orientering + beslutning)
• Digitalt Ø-råd 31. januar (om økonomi og fordeling af penge til frivilligprojekter)
• Ø-råd på engagementsweekend den 13. marts.
• Ø-råd på arbejdsweekend den 26. juni.
Afstemning - Hvad skal på dagsorden på ø-rådet den 13. marts? Alkoholpolitik eller vedtægter?
92% føler sig oplyste til at stemme. 9 ud af 13 stemmer på alkoholpolitik.
13.55: Evaluering og tak for i dag

VI SES DEN 31. JANUAR KL. 14-16.00

