Referat fra 49. Styregruppemøde
Tirsdag 10.3.2015 kl. 17.00. Mødested: Værket, Stålværksvej 13 A
Deltagere:
Unge Rådets styregruppe: Tua Dietrichsen, Søren Balje, Mia Tauchi, Tasin Akdeniz, Luca Casa, Jonathan Bagger,
Caroline Hansen, Mathias Kuntz, Ahmed Taha.
Fraværende uden afbud: Yassin Akdeniz, Khalil Jammal, Oliver Dinesen.
Andre deltager: Anna Ladegaard, Morten Speedy, Gudrun, Kamilla, Mikkel T, Amalie, Mia L, Christine, Peter B. Gæst:
Skater Heino.
Mad blev lavet af: Luca
Referat laves af: Ungeguide/Juki

1.

Valgt ordstyrer: Mikkel T.

2.

Godkendt dagsorden og referat.

3.

Fra Formanden:
Overvågning, er kørende både billede og lyd bliver optaget. Vi skal huske tilbuddet er eksklusivt service på
anlægget. Projektgruppe på politikker er Søren, Mathias Kuntz, Gudrun, Luca, Anna, Bauke og Khalil.
Reglerne er klar mandag den 16.3.2015. Tua har password til optagelserne.
Der er observeret udfald på anlægget, optagelserne springer sekvenser over!! Tua kontakter Varde El
(Morten tlf.: 30 29 57 59).
Vaskemaskine, tørretumbler og bruser er sat op. Pris 10.000 kr. Emhætten bliver tilsluttet, den er aldrig
blevet gjort færdig og har derfor ikke haft udtræk de sidste 1½ år.

4.

Fra UR:
NAU projekt weekend var en succes, Amalie, Speedy, Christine og Mia T. har lært en hel del om projekt
opbyggelse, gennemførelse og opfølgning. De har lært om PR og der arrangeres Speed Dating i huset.
Regelsæt for udlevering af nøgle udarbejdes af Peter B og Kamilla B. Luca står for registrering og udlevering.
Opdatering af Telefonliste det gør Mathias.
Der bliver stadig købt film på vores net, det er på tidligere møde besluttet at skulle lukkes. Tua kontakter
TDC og får det lukket.
Det er stadig ikke tilladt at låne Ungehusets musikudstyr end i Værket. Der skal undersøges og udarbejdes
en lejekontrakt så vores forsikring dækker evt. ødelagt materiel.
Vandpiberygning foran eller ved siden af Ungehuset. Placering af sted hvor alle rygere må ryge.
Opsætning af automat med sodavand, chips og andet. Ahmed undersøger behov til næstemøde. Oliver har
en del materiale fra sidste det blev undersøgt.
Heino besøgte Ungerådet og fortalte om planen og processerne for Skatermiljøet og Bowlen som er på ved
foran Ungehuset. Det materiale der er valgt er vedligeholdelsesfrit i 10 år.
VALG 2015. Der er nedsat en gruppe der skal varetage udformningen på hvordan valget i 2015 skal forløbe,
gruppen er: Amalie, Tua, Mia T., Christine og Tasin. Det er obs! På Alder og bopæl i Varde kommune.
Nøglerne er blevet nulstillet og man kan nu ansøge om at få udleveret en nøgle. Man skal stille op til et
ungerådsmøde og fortælle hvorfor man skal have en nøgle udleveret. Udover styrergruppen har disse fået
udlevert: Christine, Anna-Sofie, Speedy, Gurdrun.

5.

Fra UG:
Der en nu monteret lås på fryseren. Nøgle er i nøgleskabet.

1

Memborgmodels arrangement i Ungehuset. Kontkt: lmemborg@outlook.dk tlf: 40 27 89 11(Kamilla Blok
tager syringen af arrangementet).
Torben Skov ønsker byggemøde med Ungerådet, mødet er fredag d. 13.3.2015 kl. 1000 i Ungehuset.
Deltager: Torben Skov (Byggesagkyndig), HP (Ingeniør), Tau, Luca, Tasin ”mødet ikke op” og Juki.

6.

Økonomi/Regnskab: Tasin havde udskrifter med fra februar mødet.
Mathias fortalte at vi havde fået 2 rykkere fra IT planeten, det bliver undersøgt af UG.

7.

Aktivitetsplanen:
Naturdage i Oksbøl ved Blåvandshug centret 28 – 29 marts 2015. kl. 1000 – 1630. Der er brug for 10
hjælpere fra Ungerådet, meld til Luca eller Speedy om du kan hjælpe.
Grøn Uge 17/2015. Ungerådet deltager i denne uge der har fokus på miljø og sustainability. (Genbrug) I
Værket vil der være en event der hedder ”BYT til NYT”. Alle kan komme og få en bod og et tøjstativ
meningen er at man selv bringer noget med og som kan gives væk og selv går rundt blandt de andre boder
og tage det man har brug for eller kan lide. I arbejdsgruppen er: Kamilla, Christine, Søren, Mia L, Caroline,
Speedy og Juki (vi mangler stadig 3 personer). Vagtplan vil blive lavet.
Luca/Amalie ligger på tilbud ”Hygiejnebevis i Ungehuset Certifikat B”. Er indhentet fra AMU/af UG.
Sommer arrangement ”Guld og Grønne griller” bliver arrangeret i løbet af forår og sommer.
Arbejdsgruppe: Mathias, Caroline og Mia T.
TUNES 2015 bliver afholdt august/september 2015. Arbejdsgruppe: Caroline, Bauke, Amalie, Luca,
Jonathan, Torben, Khalil og Mikkel.
Arrangement med Overbrygmester Søren P. Jensen og Overbrygmester Anders B. Madsen ”lær at bryg
din egen speciale øl”, arrangementet er for unge mellem 18 – 25 år. Arrangeret starter i løbet af foråret
2015.
Åbent hus arrangement for alle i Varde kommune, Værket og Ungerådet åbner dørene for alle i Varde
kommune. ”KOM OG SE VÆRKET OG MØD UNGERÅDET”. Arrangement køres sammen med ”Ung kunst
for alle” 1-3. maj 2015. Arrangøren Gudrun og Juki.
Speed Dating v/Speedy, Christine, Amalie og Mia T.

8.

Tiltag/indlæg/forslag fra byråd, udviklingsråd/andre:
Møde om Oplevelses loop i indre by: 17.3.2015 kl. 1700 – 2100 ”Billede skolen”.
Møde om Bowlen: 20.3.2015 kl. 1500 Jens Josefsen.
Arrangement i Ungehuset 19.3.2015 for 9 kl. Brorsons skolen kl. 1700 – 2130 (Mia T. Søren, Caroline, Khalil)
Dialogmøde med Udvalget for Børn og Undervisning: 14.4.2015.
Arrangement i Ungehuset 21.5.2015 for lærerne i Ungdomsskolen kl. 1700 – 1800 (Mia T + Caroline)

9.

Næste møde: 8. april 2015 kl. 1700. Mad: Udefra.

10.

EVT.
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