Referat nr. 105 Ungerådsmøde, Varde Ungeråd 10.12.2019 kl. 1800, i Ungehuset
1. Valgt af ordstyrer: UG
2. Godkendt dagsorden og referat. Nr. 104/2019 Godkendt.
3. Fra Formand / Næstformand:
Der besluttes at nøglesystemet skiftes ud med alm. Fysisk metal nøgle og cylindersystem,
da nyt elektronisk system vil koste 15.000 kr. og nøgleudbyderen vil stå for at oprette
nøgler, det vil Ungerådet ikke være med til (Projektleder KJ).
Hoveddøre 2 skal være med vrider og kan kun åbnes inden fra.
Møde med bestyrelsen for ungdomsskolen: positiv og god kommunikation.
Fra UR:
Der er ønske om at der bliver lavet et bordtennisskab, så dem der mener det mere seriøst,
kan lægge bat og bolde i dette.
Forslag: lås med kode så når man kender koden kan man komme i skabet. (BA)
Tilbagemelding Trankjær: godt arrangement, nyttigt også for dem der ikke bruger farvet
makeup. Drengene ønsker stadig at der bliver oprettet et for dem.
Der er stadig udestående med A, mht. forbrug der ikke er blevet godkendt og KØ.
Halloween tilbagemelding møde: AH deltager.
4. Fra UG:
Kursus i hjertestarter den 6.12.2019 kl. 14-18 v/Trygfonden i Ungehuset.
Deltager fra UR: KJ, CA, VB og UG + 2 fra 7 kanten. Super god gennemgang.
Slush ice maskine er udlånt til Ølgod ungdomsklub, tovholder UG.
Halloween er udlånt til Ungdomsskolen, tovholder UG.
5. Kasserer (KS) har ikke rekvireret øko udtog, derfor ingen gennemgang. Der skal forventes
minus på konto: ungeråd.
6. Aktivitetsplan:
Møde med borgmester Erik Buhl tirsdag 17.12.2019 kl. 1630-1715 på rådhuset
Paintball event Q2
Svæve flyver event Q2
Marinehjemmeværnet i Esbjerg event Q1
Event imellem jul og nytår v/Khalil
Januar Bio-tur m/egenbetaling, tilskud pr. person 50 kr. v/NF
7. Forslag fra deltagere:
Indkøb ny projektor 5000 kr. trækkes fra drift hus. så vi kan få gang i PS4
8. Næste møde 106/2019: d. 14. januar 2020 kl. 1800 i Ungehuset.

Classification: Restricted

