Dagsorden for 91. Ekstraordinær generalforsamling. Ungerådet Varde
Torsdag den 11. oktober 2018 kl. 1900 i Værket.
Dette Unge Rådsmøder er åbent for alle interesserede. Mht. madbestilling, melde din deltagelse
på Facebook under Ungeråd Varde eller til juki@varde.dk
UG er referent.
1. Valgt ordstyrer:
2. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af sidste mødereferat.
3. Afstemning: Ændring af punkt i vedtægterne
Fra:
Kap.6: Økonomi:
§27. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december
§28. Styregruppen varetager den økonomiske administration i samarbejde med ungeguiden.
§29. Der påhviler ikke Styregruppen nogen personlig hæftelse for rådets økonomiske
forpligtelser
§30. Styregruppen vælger 1-2 kasserere over 18 år, som er ansvarlig for budget og regnskab.
§31. Alle bevillinger gives af Styregruppen ved simpelt flertal.
§32. Ungerådet kan til hver en tid kræve en forevisning af regnskabet.
§33. I tilfælde af at Ungerådet og Styregruppen opløses, tilfalder de resterende penge Varde
Kommune.
Til:
Kap. 6: Økonomi
§27. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31december
§28. Styregruppen varetager den økonomiske administration.
§28A. Formand og Ungeguide har tegningsret for Ungerådet.
§29. Der påhviler ikke styregruppen nogen personlig hæftelse for rådets økonomiske
forpligtelser.
§30. Styregruppen vælger 1-2 kasserere over 18 år, som er ansvarlig for budget og regnskab.
§31. Alle bevillinger givers af Styregruppen ved simpelt flertal.
§32. Ungerådet kan til hver en tid kræve en forevisning af regnskabet.
§33. I tilfælde af at Ungerådet og Styregruppen opløses, tilfalder de resterende penge Varde
Kommune.

Fra Formanden/Næstformand
Indkommen post.
Intro af FM på FB? Hvor langt er FM nået?
Status Røgalarmer næstformanden
Nøgle status
4. Fra Ungerådet.
Ølgod by Night
Aid kursus 8 timer /Dan Neessen Ungdomsskolen

5. Fra Unge Guide.
Venskabsby i Tyskland.
Låse systemet virker ikke ordentligt.
Halloween: find dem der vil være med.
6. Fra Kasserer.
Status for økonomi oktober 2018.
7. Aktivitetsplan:
• Sushi arrangement v/Siw. 09-10-2018
• Halloween 31-10-2018.
• Chanel & YSL arrangement v/Matas Varde (har ikke sendt tilbud endnu)
• Trankjær arrangement hos makeup artist (efterår 2018)
• Chris afholder skater arrangement (hygge)
• Peter Skårup Folketingsmedlem (DF) besøger Ungehuset 13. oktober 2018 kl.
8. Evt. nye tiltag / indlæg / Forslag fra alle deltagende.
9. Næste møde Nr. 92 /

November 2018 kl. 1900

