Referat nr. 100 Ungerådsmøde, Varde Ungeråd 18.7.2019 kl. 1800 i Ungehuset

1. Valgt af ordstyrer: AA
2. Godkendt dagsorden og referat. Nr. 99/2019 Godkendt.
3. Fra Formand / Næstformand:
NF opretter nøgler til AA og MA efter mødet.
Der er et ønske fra FM, NF, KS om at få adgang til kælder, UG oplyste at man ikke må
opholde sig i kælder, da luften er helbredsskadende ved ophold i længere tid (over ½ time).
Der laves en prøve periode.
4. Fra UR: Der er et ønske om at købe ny gas grill, det bliver vendt om sådan en kan være
farlig at have stående, og må man det i vores bygning. NF indhenter tilbud fra forhandler.
5. Lone Palludan har skrevet på FB om en episode der vedrørte en unge mand. Ungerådte
vender henvendelsen på mødet, alle var enige om at Bowlen er en offentlig legeplads, at
Ungerådte ikke er ansat til løse konflikter på baggrund af kommentarer på FB. Ungerådte
kunne ikke umiddelbart identificerer hvem der var hun beskrev, og Lone opfordres til at
tage kontakt til forældrene eller SSP på området.
6. Fra UG:
Mht. henvendelsen fra LOF og FOF via kontaktperson fra Biblioteket, så er Ungerådte
umiddelbart ikke interesseret, de kan ikke se et formål med samarbejdet. UG spørger ind
til projekt Skate in School.
7. Højtalere er sat op, nu mangler der et forventningsafstemningsmøde om hvor høj
musikken kan være i bowlen. KS tager kontakt til Signe (Kulturforvaltningen v/Varde
Kommune) og de to sætter et møde op.
8. Kasserer (KS) har ikke fået overdragelse af tidligere kasserer, UG træder til indtil dette er
sket. Ny KS er informeret om at der skal indhentes økonomiudskrifter kort før UR møderne.
9. 18-08-2019 Cykel vafler på torvet kl. 1200 – 1500. v/NF, AA, FM og UG
31-08-2019 Paintball arrangement v/FM og NF
XX-XX-XXXX Skater og BMX-arrangement v/KS
XX-XX-XXXX Grill arrangement v/NF
XX-XX-XXXX Dagrofa tur med UG v/UG MA, AA, NF
10. Næste møde 101/2019: d. 13. august 2019 kl. 1800, vi starter med at spise. Mad v/NF.

Classification: Restricted

