Referat fra 52. Styregruppemøde
11.6.2015 kl. 17.00. Mødested: Værket, Stålværksvej 13 A
Deltagere:
Unge Rådets styregruppe: Søren Balje, Luca Casa, Mathias Kuntz, Ahmed Taha, Oliver Dinesen, Jonathan Bagger.
Fraværende: Yassin Akdeniz – Tasin Akdeniz - Khalil Jammal – Mia Tauchi - Caroline Hansen – Tua Dietrichsen.
Andre deltager: Anna, Morten Speedy, Emil T, Jonathan, Kenny, Gudrun, Kamilla, Mikkel T, Mia L, Christine, Bauke,
Peter G, Simone, Nikolai, Eldin.
Mad:

Ahmed

Gæster:

Lone – Tilbagemelding på møde teknik.
Bjarne – fortæller om event: Lev livet (25 efterskoleelever der fortæller).
Kirstine Bruun fra Biblioteket fortæller om muligheder for Ungehuset at låne materiel.

Referat laves af: Ungeguide/Juki

1.

Valgt ordstyrer: Emil Tauchi

2.

Godkendt dagsorden og referat.

3.

Fra Formanden:
Radiatorerne bliver reguleret så de max kan stå på 3. (Juki og Søren).
IFV ønsker samarbejde om et volleyball stævne. Arbejdsgruppe: Speedy, Oliver, Søren, Christine.
Åben Halle projekt 2.0, Ungerådet kan søge om penge til projekter hvor i man bruger hallerne i kommunen.
Rubanforum v/Søren. (projekt manager Bauke).

4.

Fra UR:
Valg af ny næstformand blev Luca Casa, han blev enstemmigt valg. Tillykke.
Afstemning om tillidsperson med nøgle til Værket kan på adgang til alle steder hvor Styrergruppen også har
adgang til, for 14 imod 3. Tillidspersoner kan nu få adgang til alle lokaler i Værket.
NAU: Nicolai Boysen er nu ny formand for NAU, på mødet blev der afholdt kursus i Story Telling, hvordan
man holder en tale og om marketing.
NAU arrangerer tur til Prag og Folkemøde på Bornholm. Alle kan søge flere oplysninger på FB.
Ny forening har set dagens lys  UNDERVÆRKET, foreningen der består af musik elskere har fået
tilladelse til at bruge Værket som samlingspunkt.

5.

Fra UG:
Tilbagemelding på Music4free. Dorte Lund var ikke tilfreds med at én mødte op påvirket til møde i
byrådssalen.
22.6.2015 begynder FSR Beton at opbygge Skater Bowle. Afsluttes i okt. 2015.
Der har været mistanke om tyveri af mobil telefon i Værket, tyveriet er meldt til politiet. Overvågnings filen
var af for ringe kvalitet, og kunne ikke bruges, Luca Casa tager kontakt til Varde El så vi får ordentligt
materiel der virker. (systemet burde gå i gang ved bevægelse og kamera i køkken er placeret forkert og der
mangler lyd på flere af optagelserne).
Der er ikke stemning for at der sker en egentlig lukning af Værket hen over sommeren.
Søren Balje, Oliver Dinesen og Juki har været til møde med misbrugskonsulent Glen/varde kommune, her
Blev vi informeret om hvad der skulle til for at lave forebyggende arbejde imod stoffer på Værket, idet der
er ”Nul tolerance” af stoffer. Efter episode hvor 4 personer har røget stoffer foran Værket og dette optaget på
overvågnings system.
Ungerådet vil nu indgå et samarbejde med SSP og politiet, hvor SSP (Torben Berthelsen) er velkommen i
Værket til en hver tid og registrere de gang, hvor døren er låst men brugere i Værket (mhp) evt. udlevering
af nøgle om 2 mdr.
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Man må ikke som stof-påvirket opholde sig i Værket, idet der er nultolerance af stoffer. Og det er OK at bede
stof-påvirkede om at forlade Værket da de er til gene/dårlig indflydelse for andre brugerne af Værket.
6.

Økonomi/Regnskab: Gennemgang og status af økonomien for Ungerådet, Værket etablering og Værket drift
ved Juki.
Kælderprojekt, Luca Casa går efter at søge 2 millioner hos Real Dania.

7.

Aktivitetsplanen:
17.6.2015 Tværpolitisk møde for Unge, i Værket kl. 1900. v/Bauke hjælper Kamilla og Peter. Budget 500 kr.
23.6.2015 kl. 1700 – 2130 Skt. Hans Aften ved Åen (Project manager Mathias Kuntz)
18.7.2015 TV2 - Tour de France event på torvet med rickshaw kørsel 18-20. juli 2015. (Project manager
Speedy).
Sommer 2015 ”Guld og Grønne griller” bliver arrangeret. Arbejdsgruppe: Mathias, Caroline og Mia T.
Sommer 2015 Brætspils aften i Værket. Anders fra Gymnasiet vil gerne sammen med Ungerådet afholde
sådan et event. (Project manager Emil Tauchi) hjælper: Mia L. Luca og Peter G.
I den her ”fremtid” vil der blive afholdt Ringenes herre Maraton i Værket v/ Peter G. Budget 1.000 kr.
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.
23.8.2015 Varde Å dag. Evt. Tømmerflåde race (Project manager Peter G.) hjælper: Christine, Emil, Speedy,
Luca.
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:

9.

Næste møde: Torsdag den 13.8.2015 kl. 1700.
Mad: Jonathan Bagger

10.

EVT.
Gæst Lone: Tilbagemelding fra Kommunikations konsulent:
Det var et godt møde
Stemningen er dynamisk og disciplineret
Overvej et fast slut tidspunkt
Indlæg flere pauser
Evt. link referat og dagsorden til FB
Sende dagsorden ud i god tid min. 14 dage før
Bordet rundt så alle bliver hørt
Tænke hatten som værktøj
Disse punkter tager vi med som punkt på dagsorden til næste møde 13.8.2015. Så tænk over dem.
Gæst Bjarne Zucces: Projekt ”Født til at leve livet” fortalte om projektet for unge om unge og den verden de
lever i, Ungerådet har sagt ja til at købe 1 foredrag á 2 timer i januar 2016 pris: 5.000 kr. Der vil blive lavet en
film og udgivet bog om projektet. Ungerådet vil evt. selv gå ud og finde sponsorer der vil betale for projektet
/de 5.000 kr. Og der ved også lave pr. for projektet.
Gæst Kirstine Bruun fra Biblioteket opfordre Ungerådet til at tænke biblioteket ind i rammerne, vi må gerne
låne materiel og tage det med i Værket. Ungerådet vil kigge på mulighederne.
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