Referat fra 51. Styregruppemøde
6.5.2015 kl. 17.00. Mødested: Værket, Stålværksvej 13 A
Deltagere:
Unge Rådets styregruppe: Tua Dietrichsen, Søren Balje, Mia Tauchi, Tasin Akdeniz, Luca Casa, Mathias Kuntz, Ahmed
Taha, Oliver Dinesen, Jonathan Bagger.
Fraværende: Yassin Akdeniz - Khalil Jammal – Caroline Hansen.
Andre deltager: Anna, Morten Speedy, Gudrun, Kamilla, Mikkel T, Mia L, Christine, Bauke, Sebastian, Simone, Lasse,
Ingrid, Amanda.
Mad:

Mathias K.

Gæster:

Thorbjørn F. – fortalte om Fælles politisk arrangement / Tovholder Bauke
Lone – besøger ungerådsmøde mht. på optimering af møde disciplin
Asger H. – fortæller kort hvem han er og hvad han kan hjælpe ungerådet med

Referat laves af: Ungeguide/Juki

1.

Valgt ordstyrer: Jonathan Bagger.

2.

Godkendt dagsorden og referat.

3.

Fra Formanden:
Fra d.d. er Søren Balje Formand for Ungerådet i Varde. Næstformandsposten er ledig og ved næste møde d.
11.6.2015 bliver der blandt dem der ønsker at opstille, fundet en ny næstformand.
Telefon i Værket er sat op, men kommunen mangler at tilslutte den.
Der mangler at blive sat batteri i ringeklokken.

4.

Fra UR:
Vandpiberygning foran eller ved siden af Ungehuset. Placering af sted hvor alle rygere må ryge.
Khalil var ikke til stede ved dette møde, derfor intet nyt og det tages op til næste møde. Christine spørger 7
kanten mht. den røde skurvogn om vi evt. må bruge den til rygerne.
Opsætning af automat med sodavand, chips og andet. Tages op når behov opstår.
Proces for opstilling til VALG 2016-17. Er godkendt af Ungerådet. Vil træde i kræft ved valget august 2016.
NAU årsmøde den 8-10.5.2015. Deltager fra Varde Ungeråd er: Mia T – Luca – Mathias.
Oliver D: undersøger mulighederne for at lave en terrasse ved gavlen af Værket. Pris bliver ca. 30.000 kr.
OBS! Byggetilladelse.
Luca gennemgik regler for udlån af materiel tilhørende Ungerådet. Der er pt. Ikke tale om nogen for
betaling ved udlån. Alle udlån skal godkendes af Ungerådet. Blanket til ansøgning af udlån skal arkiveres på
kontoret i Værket i op til 5 år.
Der er stjålet en højtaler fra Værket/Ungerådet, Luca finder ID nr. på højtaler og den vil blive efterlyst.
Bortkomst skete i februar 2015, det er først nu blevet oplyst af Luca Casa og Daniel Dinesen. Alle tyverier fra
Ungehuset vil blive politianmeldt fra d.d.
Der er yderligere stjålet et FIFA 2015 spil (CD) spillet var kun 14 dage gammelt. Overvågning af området
hvor der spilles på PS er mangelfuldt og ikke tilfredsstillende.
Der er givet tilladelse til at indkøbe PS4 + 4 joystick til pris 5.000 kr. (er sket og installeret i Værket).
Gudrun gjorde opmærksom på at hun som tillidsperson med nøgle til Værket vil have adgang til alle de
steder hvor Styrergruppen også har adgang til, det er en principsag for hende, hvor hun ikke ønske at have
en nøgle hvis ungerådet ikke i møde kommer ønsket. Dette vil blive besluttet på næste møde den 11.6.2015.
Gudrun har nu lavet et flot skilt ”VÆRKET” ved indkørsel/opkørsel til Ungehuset. Tusinde tak Gudrun.
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5.

Fra UG:
Jeg er i gang med at sætte Oliver Dinesen ind i posten som kasser, der har ikke været en overdragelse fra
Tasin til Oliver.
Arrangement byt til nyt forløb godt der var 70 personer der kom og byttede, deres ting til noget nyt.
Arbejdsgruppe Mia T, Mia L og Gudrun afholder til efteråret et nyt byt til nyt marked i Værket.
Rester fra sidste bytte marked forbliver i Værket – efter afstemning i Ungerådet, så der er noget at starte op
på, til næste Byt til Nyt marked.
Alle der bærer stole udenfor skal inden de forlader Værket sætte dem på plads.

6.

Økonomi/Regnskab: Gennemgang og status af økonomien for Ungerådet, Værket etablering og Værket drift
ved Oliver Dinesen.
Home Trio ved TDC undersøges da prisen er høj for abonnement.
Alle brugere af Værket skal være påpasselig med forbrug af vand, el, og varme da regningerne eller kan
løbe løbsk for os. Flere brugere af huset giver også et forøget forbrug af/i driften af Værket.
Luca oplyser at 400.000 kr. er sat til side til fondssøgning ud af de 500.000 kr. der er på etableringskontoen.

7.

Aktivitetsplanen:
17.5.2015 Oprydnings dag i Værket er den. Kom og hjælp til !!! Gælder alle brugere af Værket. (Søren og
Mia L). Der er givet tilladelse til at bruge 500 kr.
21.5.2015 Arrangement i Ungehuset for lærerne i Ungdomsskolen kl. 1700 – 1800 (Mia T + Caroline)
21.5.2015 Elevrådet fra Handelsskolen holder event i Værket. v/Mia T. kl. 1800 – 2200.
22.5.2015 Music4free er den kl 1630 – 0030 v/Gudrun, Mathias, Mia T og Oliver.
22.5.2015 Der arrangeres skatertur til Esbjerg v/Søren (500 kr. til sodavand og chips – Km penge)
12.6.2015 Sommer B.I.N.G.O. den v/Juki
Sommer 2015 ”Guld og Grønne griller” bliver arrangeret. Arbejdsgruppe: Mathias, Caroline og Mia T.
Juni 2015 Overbrygmester Søren P. Jensen og Anders B. Madsen ”lær at bryg din egen speciale øl”,
for unge mellem 18 – 25 år. Så hold dig klar.
Memborg models event for piger og drenge i Værket tovholder Kamilla og Christine.
August/september ”TUNES 2015” bliver afholdt. Arbejdsgruppe: Caroline, Bauke, Amalie, Luca,
Jonathan, Torben, Khalil og Mikkel.
Speed Dating v/Speedy, Christine, Amalie og Mia T.
16.9.2015 Demokratidag for unge foregår onsdag 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.
Heart Stone arrangement v/Ahmed. Fremlægges ved næste møde.
Samuels Gaarden fra Oksbøl besøger Værket, v/Christine (300 kr. til kage, sodavand, chips)

8.

Tiltag/indlæg/forslag fra byråd, udviklingsråd/andre:
Udviklingsrådet Varde By holdermøde i Ungehuset.(20.5. og 17.6.2015)
Der indkøbs flere brætspil til Værket, både hos genbrug og ny indkøbte. (Mia L og Juki) 500 kr.

9.

Næste møde: Torsdag den 11.6.2015 kl. 1700.
Mad: Ahmed og Tasin.

10.

EVT.
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