Referat nr. 102 Ungerådsmøde, Varde Ungeråd 17.9.2019 kl. 1830 i Ungehuset

1. Valgt af ordstyrer: FM
2. Godkendt dagsorden og referat. Nr. 101/2019 Godkendt.
Gæster: Ungdomsskolen, kommunal bekymring. Ønske om nøgle til Ungehuset det skal
ligge på Ungdomsskolens kontor i en periode til og med december 2019. Ungerådet blev
rost for deres måde at takle, udfordringerne med miljøet og naboerne på.
Dialogmøderne med byrådet er blevet annulleret pga. omrokeringer i afdelingerne hos
kommunens institution. Det diskuteres stadig om Ungerådte skal lægges under børn og
læring eller kulturafdelingen.
3. Fra Formand / Næstformand:
Fortæller om de episoder der har været med hjemløse og unge der gerne vil have adgang
til ungehuset, de unge har selv taklet situationerne på en god og enkelt måde.
FM og NF har talt med politiet når de kommer forbi, de er på fornavn med hinanden,
politiet vil gerne deltage i Ungerådsmøde i oktober.
FM laver invitation til kaffemøde med naboer, dette er 3. gang, sidste gang kom der ingen
naboer.
Det nye affaldsområde, der placeret i streetskateområdet, har kode 6800
Glenn Olsen takker på vejene af fodboldpigerne for støtten under årets turnering i
Vildbjerg.
NF ønsker at indkøbe en fryser, så der kan opbevares mad i denne, alt mad der står i
køleskabene, bliver stjålet af brugerne af ungehuset, der findes ikke en disciplin i hvad er
dit og hvad er mit.
Simone skal kontaktes vedr. projektor der ikke virker, den er 8 mdr. gammel og har stadig
garanti. (KS).
Fra UR: Vi afventer stadig møde mellem skatere og kommunen mht. højtalere
v/skaterbowlen. Højtalere er sat op, nu mangler der et forventningsafstemningsmøde om
hvor høj musikken kan være i bowlen.
Nyt hold til førstehjælp ønskes, og dette bliver opstartet ved 8 personer AH koordinerer, og
der vil blive sat en info i GO VARDE.
Indkøb af stole hos JYSK sker den 1.10.2019 kl. 1700 AH-JT-CC.
Der er indkøbt stof til 10 stk. kuttere.

Classification: Restricted

4. Fra UG: Vi har fået bevilliget en hjertestarter ved Ungehuset, UG er fader til denne, de vil
den 6.12.2019 kl. 14-18 blive uddannet 8 personer, der kan bruge hjertestarteren, 6 fra
ungerådet og 2 fra 7 kanten.
5. Kasserer (KS) gennemgang v/CA men der er ikke overdraget endnu fra tidligere kasserer.
6. Aktivitetsplan:
01-10-2019 Indkøb i Jysk Varde kl. 1700 v/FM, AH og UG
31-10-2019 Halloween i sommerlandet v/FM Godkendt 10 stk. kutter
XX-XX-XXXX Dagrofa tur med UG v/UG MA, AA, NF.
Bio-tur m/egenbetaling, tilskud pr. person 50 kr. v/NF
Tur til Vingsted v/UG
7. Forslag fra deltagere: Ungerådet har besluttet at sælge 3D printer med tråd, indkommende
penge bruges til at købe fryser. (vi henvender os til FGU for at hører om de er interesseret)
Godkendt indkøb af 5 stk. ravlygter i stor str.
8. Næste møde 103/2019: d. XX. Oktober 2019 kl. 1900. hos Von Lugenhals i riddersalen.

Classification: Restricted

