Referat af ekstraordinær styregruppemøde.
Emne: Politik omkring hærværk og rusmidler.
Dato: d. 2/10 kl.15:45.
Tilstedeværende: Søren, Luca, Jonathan, Mathias.
Fraværende: Ahmed, Tua, Khalil, Tasin, Yasin.
forhindrede: Oliver(er i Belgien), Caroline(arbejde), Mia(syg).
1. Der er blevet opdaget et scenarie vha. overvågning, hvor en forseglet pose med
noget hvidt pulver var fremvist. yderligere siger personen: “der er 10 gram, hvor
meget vil du have?”. Senere er det blevet sagt, at posens indhold var coffee creamer.
Det 
understreges
kraftigt, at der er mindre fokus på 
posens indhold
og
,
mere fokus
på hvordan det 
ser ud
udadtil.
Der opfordres fra formanden til styregruppen om, at vi finder frem til en fælles
løsning, da det er “ubehageligt” at stå med situationen selv.
Ifølge politiken om overvågning skal formand og næstformand melde det til politiet.
Det er gjort. Politiet udtaler sig, at det ikke er nok til at de kan gøre noget.
Disse emner drøftes mellem mødedeltagerne: man burde tage en snak med de
berørte, give karantæne, udelukke dem permanent, fortsat politianmelde.
Bestemt
: 2 styregruppemedlemmer tager en snak med de pågældende. konkret til
dette incident siges følgende: Styregruppen er blevet opmærksom på, at du har haft
en pose med hvidt pulver nede i ungehuset, og det er blevet anmeldt til politiet. Vi har
i fællesskab besluttet at har karantæne for ungehuset… medmindre dette aldrig
hænder igen uden nogen form for varsel. eks. Har man tænkt sig at bruge noget
pulver til skuespil etc, skal det oplyses til styregruppen, således man ved hvad det er.
2. Hærværk og forglemmelse/ansvar for oprydning.
Der er ingen kontrol over tingene mere.
 seneste hærværk ved tørretumbleren, hvor ledning med vold var trukket ud af en
boks, som beskytter kobbertrådene. Toilet og spejlrens samt vaskepulver var
sprøjtet ud over det hele. ingen har meldt sig endnu, og der er ingen dækning af
overvågning ved toiletterne. (Det er ikke lovligt).
Skrald og efterladenskaber forbliver et problem stadigvæk.
forslag: Vi kunne genindføre åbningstider og vagtplan, Vi kunne oftere lave små
arrangementer med fælles oprydning efter, man kunne give løn.
Referat skrevet af Luca Casa.

