Referat fra 50. Styregruppemøde
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, Oliver Dinesen, Khalil Jamal, Yassin Akdeniz.
Fraværende: Yassin Akdeniz - Khalil Jammal - Tasin Akdeniz - Jonathan Bagger.
Andre deltager: Anna, Morten Speedy, Gudrun, Kamilla, Mikkel T, Amalie, Mia L, Christine, Peter B, Christine, Simon, Mia
L, Bauke, Rasmus G, Ida, Julie L.
Mad : Ude fra pga. jubilæumsmøde nr. 50
Referat laves af: Ungeguide/Juki

1.

Valgt ordstyrer: Rasmus G.

2.

Godkendt dagsorden og referat.

3.

Fra Formanden:
Rådet har fået et tilbud om at deltage i strategimøde om kollektivtrafik, ingen kunne deltage på dagen.
23.4.2015.
Der kigges på radiatorerne, der er brugere af huset der skruer radiatorerne op for fuldblus, det koster mange
penge og de skruer ikke ned igen, når de forlader huset. Der undersøges mulighed for at sætte lås eller
automatisk nedlukning på anlægget. (pris: 10.000 – 15.000 kr.).
Emhætten bliver dyr at lave, UG fortæller at Daniel Dinesen har informeret om at det er en emhætte der
bruger aktivt filter, dvs. den ikke nødvendigvis skal bruge udsugning. (sagen bliver lagt på hylden ind til
videre).
1.6.2015 skrifter Tua og Søren post i Styrergruppen. Søren bliver formand og Tua næstformand.
Tasin Akdeniz har trukket sig som kasser, ny kasser er Oliver Dinesen.
Overvågning: Ved identifikation af personer der har begået en forbrydelse i Værket, kan der dispenseres for
reglerne så et vidner kan verificerer, at det er rette vedkommende. UG er kun med til at gennemse
optagelser ved indblanding af politi.

4.

Fra UR:
Peter B: Dem med Nøglekort har en rolle som tillidsperson, dvs. at de også har ansvaret for ro og orden i
værket, de har der ved også ansvaret for køkkenet og må bruge køkken og inventar.
Revideret udgave af regelsæt udfærdiges af Kamilla B. uge 16. Luca står for registrering og udlevering.
Luca har udfærdiget regelsæt for udlån af musik anlæg. (bilag vedhæftet).
Vandpiberygning foran eller ved siden af Ungehuset. Placering af sted hvor alle rygere må ryge.
Khalil var ikke tilstede ved dette møde, derfor intet nyt og det tages op til næste møde. Oliver D spørger 7
kanten mht. den røde skurvogn om vi evt. må bruge den til rygerne.
Opsætning af automat med sodavand, chips og andet. Der vil komme et behov og der undersøges stadig
om Værket kan få nogen til at stille den op og stå for driften.
Proces for opstilling til VALG 2015. Er vedhæftet.
NAU årsmøde den 8-10.5.2015. Ida K. er opfordret af NAU til at stille op til bestyrelsen. Ungerådet bakker
op om hendes kandidatur.
Deltager fra Varde Ungråd er:
Mia T – Luca – Mathias – Ida og Christine.
Kamilla B.: Har ikke taget kontakt til Memborgmodels endnu, det vil ske i nærmeste fremtid.
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arrangement i Ungehuset. Kontkt: lmemborg@outlook.dk tlf: 40 27 89 11(Kamilla Blok tager
syringen af arrangementet).
Luca: inviterer deltagerne fra Outdoordays til et arrangement.
Oliver D: undersøger mulighederne for at lave en terrasse ved gavlen af Værket.
Nye medlemmer af Kældergruppen er: Søren, Bauke og Simon (Jonathan, Tua og Luca).
Deltagelse i Dialogmøde med udvalget for Børn og Undervisning.
De her mødet op:
Gudrun, Mathias, Caroline, Mia T, Luca, Tua, Søren, Ahmed, Bauke sammen med Juki.
Det var et godt møde, hvor ungerådet fortalte om hvordan det går, Ungerådet blev rost for deres
engagement, inddragelse af nye grupper i Værket og måden de holder justits med materiel og huset.
Se dagorden i bilag.

5.

Fra UG:
Skraldespand, model stor er ankommet.
Bålsted/fad er bestilt hos Produktionsskolen pris: 1000 kr.
Jeg bestiller forårsrengøring hos DANREN, dato tilgår.
Skal vi holde en sommerfest? Hvornår og hvem vil arrangere.
Vi inviterer kommunikationskonsulent med til næste møde.

6.

Økonomi/Regnskab: Tasin har trukket sig som kasser og ny kasser er valgt: Oliver Dinesen.

7.

Aktivitetsplanen:
Lørdag den 11.4.2015 deltog Ungerådet i oprydning i Sommerlandet. Deltager Mia L. – Gudrun – Luca.
Grøn Uge 17/2015. Ungerådet deltager i denne uge der har fokus på miljø og 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: Christine, Søren, Mia L, Caroline, Speedy, Ida og Juki.
Ida: Der vil være arrangementer i Ungehuset 17. + 24. april og 12. maj 2015. Værket og ungerådet får besøg
af unge fra f.eks. Italien. De vil bruge køkkenet til at lave mad, Mathias Kuntz er tovholder.
Music4free er den 22.5.2015 kl 1630 – 0030 der skal hele tiden være 7 personer i baren og der skal være 2
til åbne lukke for kunstnerne bag ved scenen. (Slået op på FB).
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.
Der arrangeres skatertur til Esbjerg 22.5.2015 v/Søren.
Speed Dating v/Speedy, Christine, Amalie og Mia T.
Gamer gruppen har fået lov til at bruge 2000 kr. på indkøb af kabler.
Ahmed har fået lov til at indkøbe PS3 til Værket (bruget). Bauke sponsorerer joystick til PS2.
Demokratidag for unge foregår onsdag den 16.9.2015 kl. 0730 – 1500 i Værket alle elevrådsformænd i
Varde kommune inviteres. Det er et ønske at 3 deltager fra Ungerådet og UG. Kontaktperson er Svend Åge:
tlf: 21275251.
Gudrun er i gang med at lave et flot vejviser skilt, så endnu flere kan finde vej til Værket.
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Simon Bork har fået udleveret nøgle til Værket.

8.

Tiltag/indlæg/forslag fra byråd, udviklingsråd/andre:
Udviklingsrådet Varde By holdermøde i Ungehuset. (vi er samarbejdspartnere)
Arrangement i Ungehuset 21.5.2015 for lærerne i Ungdomsskolen kl. 1700 – 1800 (Mia T + Caroline)
HUSK bakken til tørretumbleren skal tømmes for vand!!

9.

Næste møde: onsdag den 6.5.2015 kl. 1700.
Mad: Mathias Kuntz.

10.

EVT.
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