Dagsorden for 71. Styregruppemøde Ungerådet Varde
20.2.2017 kl. 1700 i VÆRKET.
Dette UngeRåds møder er åbent for alle interesserede. Mht. madbestilling, melde din deltagelse
på Facebook under Ungeråd Varde eller til 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: Mikkel Thomsen, Gudrun A Dalbø, Jonathan Bagger, Bashir Alifi, Anja
Fuglbjerg, Jesper B. Nielsen, Mehmed Keserovic, Tobias Bager, Siw Lange, Morten Ankerstjerne.
Mad: Bashir Alifi
UG er referent. Bemærk bilag side 2 Nøgle udleverings kvittering.
1. Valgt ordstyrer:
2. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af sidste mødereferat.
3. Fra Formanden/Næstformand
Indkommen post/Mail
NAU 25-26. feb. 2017 (kick off)
Låsesystems status
Varde Efterskole en god ide
Torvet forandring (Jens Josephsen)
4. Fra Ungerådet.
Underværket status
5. Fra Unge Guide.
Madambassadør 2017 (finde kandidater)
NAU arrangement for UGér i DK, FRC.
6. Fra Kasserer.
Økonomi a.) Drift Ungehus b.) Drift Ungeråd c.) Etableringskonto
7. Aktivitetsplan:
Jokeren på biblioteket torsdag 9. marts 2017 kl. 1900
Hos Lindy +18 år, torsdag d. 23. marts 2017 kl. 1900Beach party Alkoholfribar fredag 24. marts 2017 kl. 1630 - 0100
Bowl Days 2017 lørdag 18. juni 2017 kl. 1300 (skater gruppen)
8. Evt. nye tiltag / indlæg / Forslag fra alle deltagende.
9. Næste møde UR-møde Nr. 72 ___ marts 2017
10. Evt.

Bilag 1.

Ungerådet og Ungehuset i Varde, Værket.
Jeg har en nøgle udleveret og bekræfter at:
1.) Jeg låner aldrig min nøgle ud, den er privat og må kun bruges af mig. Hvis jeg låner den ud er
jeg indforstået med at den bliver inddraget med det samme. Konsekvens vil blive uddelt af Varde
Ungeråds styrergruppen. Og jeg sørger for at huset er åbent for alle unge mellem 15 – 25 år.
Forsøger mindreårige at opholde sig i Ungehuset, vil jeg tage ansvar og få dem til at forlade
Ungehuset. Lykkedes det ikke kontakter jeg FM, NFM eller UG.
2.) Jeg har et ansvar for at Værket ser ryddeligt og pænt ud, det betyder at jeg også har et ansvar
når andre har svinet værket til, kender jeg dem der har svinet, vil jeg konfrontere dem og få dem til
at rydde op, med det samme – hvis ikke de gør det vil navne blive videre givet til Ungerådets
styrergruppe på og uploadede på Styrergruppens FB, vedkommende vil få en konsekvens.
3.) At jeg ved at have fået en nøgle udleveret vil sørge for at materiel blive i værket og vedligehold,
så ser jeg noget der er i stykker/skal repareres vil jeg henvende mig til styregruppen, og de vil
handle på min besked.
4.) Jeg sørger for at gå huset igennem inden jeg forlader det, og sørger for at vinduer + døre er
låste, køkkenet er rent og pænt, affald er smidt ud i container og ingen opholder sig i værket.
5.) Jeg indberetter til Formand, Næstformand, Kassereren eller UG hvis jeg oplever at der mangler
køkkenrulle, toiletpapir, opvaske tabs, går køleskab efter for dårlige madvarer og jeg sætter en
vaskemaskine over med håndklæder og viskestykker hvis der er et behov.

Jeg binder mig til det ovennævnte
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