Referat nr. 108 Ungerådsmøde, Varde Ungeråd 09-07-2020 kl. 1900, i Ungehuset
12 deltager
Gæst Varde affaldshelte ved Jannik, se evt. FB gruppe med samme navn.
1. Valgt af ordstyrer: Formanden
2. Godkendt dagsorden og referat. Nr. 107/2020 Godkendt.
3. Fra Formand / Næstformand:
Kopi af pas og kørekort aflv. I UG´s postkasse, til videre administration i Banken.
KM- blanket er aflv. Til FM + NF, af UG.
4. Fra UR:
Byrådsmedlem Mads Sørensen bliver kontaktet af AH for at skabe kontakt mellem
Ungerådet og byrådet hvilket har været mangelfuldt for år 2019 + 2020. Ungerådet har
kontaktet borgmesteren og været til kaffemøde, om netop dette uhensigtsmæssige
problem.
Vedligeholdelses plan vil blive udarbejdet v/NF.
Grillaften og filmhygge event har fået godkendt 600 kr.
Varde affaldshelte præsenterede sig, og de vil gerne have unge med i den gode sag,
Ungerådet var positive overfor forslaget, da det signalerer interesse for nærmiljø, naturen
og miljøet i Varde kommune.
Ungerådet ønsker at se på muligheder for afholdelse af Halloween, i mindre målestok end
tidligere, idet Natur- kultur har aflyst Halloween i sommerlandet år 2020.
VU afholder arrangement i Ungehuset v/AH.
Næste 1. hjælps kursus er arrangeret og oplyst på FB. v/FM og NF.
Der bliver afhold Paint ball arrangement i Esbjerg for 20 personer (først til mølle-princip)
med egen betaling på 50 kr. v/FM
Det er besluttet at afholde valg i Ungerådet 7.9.2020 (valg gruppe er FM+NF)
5. Fra UG:
UG har fremsendt referat fra Børn og læring afdelingen i Varde kommune, og Ungerådet
spørger politikerne, hvad begrundelsen er til dette. Ungerådet indhenter information til
næste UR den 9.8.2020.
Ny Kaffemaskine opsættes af JDE i uge 33 (de ringer for nærmere aftale)
Info om pop up skater event 11.7.2020 (ekstra pulje til unge sommer 2020) der deltog 55
personer og publikummer, alle aldre. Der var goddiebags (til skatere), slush ice og pølser til
alle.
6. Kasserer (KS) gennemgår økonomi. KS var fraværende, ingen gennemgang.
7. Aktivitetsplan:
Førstehjælpskursus 27-28.7.2020 v/FM+NF
Paintball event, Esbjerg 2.8.2020 v/FM
Elevrådenes demokrati dag i Ungehuset: 10-09-2020 kl. 0800 - 1500

Classification: Restricted

Marinehjemmeværnet i Esbjerg event sen- sommer 2020.
Svæveflyver event NF kigger på en intro i Varde.
8. Forslag fra deltagere og eller opfølgning:
Afhentning af moppe ved Varde Engros.
9. Næste møde 109/2020: d. 9.8.2020 kl. 1900 i Ungehuset.

Classification: Restricted

