Referat nr. 109 Ungerådsmøde, Varde Ungeråd 09-08-2020 kl. 1900, i Ungehuset
1. Valgt af ordstyrer: UG
2. Godkendt dagsorden og referat. Nr. 108/2020 Godkendt.
3. Fra Formand / Næstformand:
Opstillingsliste til Valg 2020/2021 bliver oprettet.
FM/NF henvender sig til relevante kandidater der kan stille op til valget.
NF bliver valg projektleder i 2020.
NF har indkøbt ny blender til køkkenet 200 kr.
4. Fra UR:
Møde med politiker Mads Sørensen kan blive en 17 el. 18 august 2020 kl. 1700
Gennemgang af forholdet omkring Ungehus og råd i sparekataloget besluttet af udvalg for
Børn og læring.
Halloween er aflyst i 2020 pga. covid19
Henvendelse til pressen JV mhb. Oplysning om udvalget for Børn og lærings beslutning om
at Ungeråd og hus skal i spare kataloget v/styregruppen.
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.
Episode uden for ungehuset blev diskuteret mht. overvågning etc. dertil er Borgmester,
udvalgsformand for Børn og læring, SSP og Ungerådet er informeret.
Udskiftning af kaffemaskine fra Peter Larsen kaffe til JDE
6. Kasserer (KS) gennemgår økonomi. Drift hus: 190.650 kr. Drift råd: 35.341 kr. (rest året)
7. Aktivitetsplan:
Videoaften v/NF. Budget 1.000 kr.
Skater/Scooter/BMX-arrangement v/CA. Budget 5.000 kr.
Grill hygge v/NF deltager antal op til 17 psn
Førstehjælp til kørekort: 31.8 – 1.9 (W36)
Førstehjælpskursus 21. oktober kl. 1400 til 1700 (NF+AH+UG+ 2 x 7 kant)
Paintball event, Esbjerg v/NF arrangerer.
Elevrådenes demokrati dag i Ungehuset: 10-09-2020 kl. 0800 - 1500
Marinehjemmeværnet i Esbjerg event sen- sommer 2020.
8. Forslag fra deltagere og eller opfølgning: der mangler opvaskesæbe og store affaldssække.
9. Næste møde + valgaften 110/2020: d. 7.9.2020 kl. 1700 i Ungehuset.

Classification: Restricted

