
  Møde i HUR: Marts 2018
12. Mar. 2018 - kl 19:00-21:00
  Bankboksen, Bispen
   

  Deltagere

  Stefan Christensen, Frederik Hansen, Emil Flyger “Lynet” Andersen, Nanna Hungeberg Andersen, 
Majbritt Sejersen, Steffan Petersen, , Rasmus Mohr, Frederikke Mathiesen, 
   

  Afbud

  Lasse Aditya Kjær, Christine Bang, Mathias Thomassen, Rikke Kongstad, Trine Skibby Rasmussen

  Fraværende

  …

  Dagsorden

�.   Valg af ordstyrer og referent
a.   Som udgangspunkt indstilles hhv. formanden og sekretæren

�.   Godkendelse af dagsorden
�.   Godkendelse af seneste referat

   
�.   Fremtidigt samarbejde med Ungdomsskolen
�.   Budgetændring i forbindelse med HUR Festival (FH)
�.   Udvalgsdag!!!

a.   Valg af dato
b.   Fotografering af Rådets medlemmer 

�.   Madfællesskaberne 
�.   Vedsted
�.   NAU Årsmøde 20.-22. april

��.   Lysfest 
��.   Talent og Frivillighed Awards 
��.   SG-25 generalforsamling 
��.   Open Mic 14/3
��.   Ny lyssætning, Mobilscene.dk, møde onsdag 14/3
��.   Indkøb til lokalet
��.   Kvitteringer

   
��.   Nyt fra udvalgene
��.   Evt. ansøgninger til Initiativpuljen
��.   Forslag til fremtidige projekter / næste møde
��.   Evt. indsupplering



��.   Eventuelt
   

  Referat

�.   Valg af ordstyrer og referent
a.   Som udgangspunkt indstilles hhv. formanden og sekretæren
  Stefan er ordstyrer og Emil er referent

�.   Godkendelse af dagsorden
  Dagsordenen er godkendt

�.   Godkendelse af seneste referat
  Referatet er godkendt

�.   Fremtidigt samarbejde med Ungdomsskolen
  Jørgen fra ungdomsskolen har lokaler, biler og værksteder rundt omkring i kommunen, som vi 
evt. må låne. 
  Ungdomsskolen er evt. en god platform for HUR til at komme længere rundt i målgrupperne og 
ramme bredere - altså, folkeskoleelever og erhvervsuddannelser. Lige nu henvender vores tilbud 
sig bedst til gymnasieelever. 

�.   Budgetændring i forbindelse med HUR Festival (FH)
  Tilskud bliver omdøbt til fonde i budgettet. Vedtaget! 

�.   Udvalgsdag!!!
a.   Valg af dato
  Lørdag den 31. marts kl 11
a.   Fotografering af Rådets medlemmer
  Der bliver også taget fotografier af HURs medlemmer

�.   Madfællesskaberne
  Arrangement på søndag kl 14 - 16 - det er sidste chance for at blive uddannet mad-ambassadør 
gennem Madfællesskaberne, da projektet udløber. 

�.   Vedsted
  I forbindelse med Søfestivalen, vil de gerne samarbejde med os - Stefan har en masse gode 
forslag, f.eks. en bus, der kan køre unge fra Haderslev ud til festivalen. 
  Samarbejde om at sætte en satellit (mini-HURafdeling) i Vedsted samt en koncert, vi skal være 
tovholdere for. 

�.   NAU Årsmøde 20.-22. april
  200,- for deltagelse
  SU hurtigst muligt
  Frederik, Nanna, Jonas, Rasmus, Steffan, Stefan

��.   Lysfest 
  HUR er blevet inviteret til fakkeloptoget. Bagefter skal vi drikke øl. 

��.   Talent og Frivillighed Awards 
  Jonas, Frederik, Nanna, Steffan, Rasmus, Emil, (Trine) og Stefan 

��.   SG-25 generalforsamling
  Frederik, Nanna, Steffan og Rasmus er indstillet til generalforsamlingen på Street Dome. 

��.   Open Mic 14/3
  Morten Rahm kommer og sætter lyden, mens Emil står for opsætning samt effektuering. 

��.   Ny lyssætning, Mobilscene.dk, møde onsdag 14/3
  Rasmus

��.   Indkøb til lokalet
  Stefan har fået tilbud på inventar til lokalet - f.eks. en nøglekasse, og opslagstavler. 
  Afstemning om køb: Køb vedtaget, køb for omkring 800,- 



��.   Kvitteringer
  Kvitteringen den 25. er identificeret - Bee Movie
  Dermed er der to resterende kvitteringer, ingen vil kendes ved. 

��.   Nyt fra udvalgene
  Majbritt har lavet en udtømmende liste for brætspil, som vi mangler i lokalet. 

��.   Evt. ansøgninger til Initiativpuljen
  Ingen nye ansøgninger

��.   Forslag til fremtidige projekter / næste møde
  Ingen forslag

��.   Evt. indsupplering
  Jonas er indsuppleret 

��.   Eventuelt
  Hur-bod til Kløften Festival
  Vilde forslag for at give HUR et mere ungdommeligt / vildt image, Stefan lægger dokument 
med vilde forslag op på siden, og der sættes en afstemning op omkring de forslag, som HUR 
skal arbejde videre med 

   

  Handlingspunkter

   

   


