Dagsorden for 52. Styregruppemøde Ungerådet Varde
Onsdag 11.6.2015 kl. 17.00. Værket, Stålværksvej 13 A
Dette UngeRåds møder er åbent for alle interesserede. Mht. madbestilling, melde din deltagelse til
UG Juki på juki@varde.dk
NB. For styregruppens medlemmer:
Omkring refusion af transport – aflever billet, navn og konto oplysninger til kasser eller Unge
Guide, så refunderes transportudgifter ifm. styregruppemøderne!
UngeRådets styregruppe: Søren Balje, Tua Dietrichsen, Oliver Dinesen, Mia Tauchi, Caroline
Hansen, Luca Casa, Mathias Kuntz, Jonathan Bagger, Khalil Jammal, Yasin Akdeniz, Tasin Akdeniz,
Ahmet Taha.
Mad: Tasin og Ahmed
UG er referent.
1. Valgt ordstyrer:
2. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af sidste mødereferat.
3. Fra Formanden.
Tilbagemelding fra Kommunikationskonsulent.
Der kigges på radiatorerne, der er brugere af huset der skruer radiatorerne op for fuldblus, det
koster mange penge og de skruer ikke ned igen, når de forlader huset. Der undersøges mulighed
for at sætte lås eller automatisk nedlukning på anlægget. (pris: 10.000 – 15.000 kr.).
4. Fra Ungerådet.
Valg af Næstformand
Beslutning om tillidspersoner skal have samme adgang til lokaler i Værket som
styrergruppemedlemmer.
a.) Man søger mundtligt om at få et kort udleveret
b.) Man søger skriftligt om at få tilladelse til at låse yderligere døre op x.) Kontoret y.) Kælder.
NAU årsmøde hvordan gik det? v/Mia, Luca, Mathias
5. Fra Unge Guide.
Tyveri i Ungehuset.
Hash rygning foran Unghuset, handling og konsekvens.
Music4free, tilbagemelding fra Dorthe Lund.
BINGO status, præmier.
Sommer 2015 (hvordan holder huset åben? – evt. arrangementer)!
6. Status økonomi: ved Oliver D. frem til d.d. i juni måned.
Varme udgift forventes at være 40.000 kr. for år 2015.
7. Fra Aktivitetsplan:
Sommer B.I.N.G.O. (Juki) 12.6.2015.
Tværpolitisk event for unge i Værket (Bauke).
Memborg models (Kamilla).
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Varde Å dag, event med f.eks. badedyrs ræs på åen.
8. Evt. nye tiltag / indlæg / Forslag fra alle deltagende.
9. Næste møde UR-møde Nr. 53:
Mad ved :

/

kl. 17.00.

10. Evt.
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