
  

REFERAT  
  

 Ungdomsudvalget Metal Midt-Vestsjælland 

D. 22.10.2019 
 

  
Tilstede:  

Christine Christensen Jensen – Faglig sekretær 

Jesper Larsen – Faglig sekretær 

Andres Jørgensen – ungdomsformand 

Daniel Jørgensen – udvalgsmedlem 

Rasmus Kemp – udvalgsmedlem 

Jonas Stenfelt – svenderepræsentant  

Amanda Irina Larsen – ungdomskonsulent for Sjælland 

 

Afbud: 

Daniel Vain – udvalgsmedlem 

Thomas Skriver Jensen – ungdomsformand (Metal ungdom) 

 

 

 

Dagsorden:  

Præsentation af udvalget, da der er kommet 2 nye medlemmer til 😊 Velkommen til Daniel Jørgensen & 

Rasmus Kemp. 

 

1. Dagsorden & referat godkendt. 

2. Facebook: 

• Christine opretter en Facebook side til Metal Midt-Vestsjælland ungdom – gruppen lukkes 

ned! Der skal være en bedre sammenhæng imellem ungdoms siden samt afdelingens side på 

Facebook. 

• Der skal laves en konkurrence, hvor man deler & liker den nye side.  

• Gevinsten er en drone, og der trækkes lod om gevinsten imellem dem som har delt og liket. 

 

Dialog angående skolebesøg for 7-8 klasse på Helmsskole – udvalget vil gerne med ud og 

fortælle om deres uddannelse IT-support, automatiktekniker & personvognsmekaniker. 



• Afdelingen køber gerne lærlingene fri – efter aftale med formanden Gert S. Hansen 

 

3. Årshjul 2020: 

• Nytårskur d. 10 – 11 januar 2020 (regionsarrangement) 

• Generalforsamling fredag d. 13.03.2020 – Lasergame/Laser tag i Slagelse 

• Skydebane lørdag d. 25. april 2020 kl. 11 – 15 – skal være planlagt i marts 2020! 

• Netværksweekend d. 15 – 17 maj 2020 

• Spark dæk combi med sommerfest lørdag d. 20. juni 2020 – kongstedvej 17, 4200 Slagelse 

Andreas har taget kontakt til en bekendt, han skal have 700 kroner for at komme med sin bil. 

• Ringsted Festivalen 2020 d. 30. juli – 31 juli & 1 august 2020  

Afdelingen stiller ikke op til dette arrangement igennem LOM – så det skal ligge i forbundet. 

Mulighed for at lave en hørekampagne igennem forbundet. 

• Årsmødet d. 6 – 8 november 2020 

• Julefrokost fredag d. 13. november 2020 

 

Enighed om, at der ikke skal afholdes nogen julefrokost i 2019 – grundet tidspress! 

 

   Årsmødet 2019 deltager følgende: 

Andreas Jørgensen 

Jonas Stenfelt 

Daniel Jørgensen – suppleant til FUU. 

Rasmus Kemp – vælges gerne ind som FUU-medlem. 

 

• Christine udarbejder årshjul 2020 og sender det til forbundet (Jette) – deadline 

december 2019. 

 

4. Regionsudvalget & LOM ungdom: 

• Udvalget blev orienteret om regionsmødet, som blev afholdt i fjordbyerne d. 7. 

oktober 2019 – Næste møde er d. 4. december 2019 i metal midt-vestsjælland kl. 

16:30  

Der er ligger et arrangement klar til d. 10 og 11 januar 2020, hvor der er overnatning 

på metalskolen. 

 

 

 

 

 

 



6. Eventuelt:  

• Mødedatoer for 2020 – Alle møder starter kl. 16:30 efter udvalgets ønske! 

Tirsdag d. 7. januar 

Tirsdag d. 10. marts  

Tirsdag d. 5. maj  

Tirsdag d. 18. august 

Tirsdag d. 20. oktober 

Tirsdag d. 8. december  

 

 

Udvalget er hermed gået på juleferie og starter hårdt op i januar 2020 

 

Referent  

Christine C. Jensen 


