Referat fra 56. Styregruppemøde
04.11.2015 kl. 1700. Mødested: Værket, Stålværksvej 13 A
Unge Rådets styregruppe
Deltagere:
Søren Balje, Luca Casa, Oliver Dinesen, Mia Tauchi, Khalil, Jonathan Bagger.
Fraværende:
Yassin Akdeniz – Tasin Akdeniz - Ahmed Taha - Tua Dietrichsen – Mathias Kuntz - Caroline.
Andre deltager: Tobias, Anna, Emil, Julie, Christine, Speedy, Nedim, Hatem, Assiz, Thomas, Morten, (Heino).
Mad:
Gæst:

Tobias og Mia T. (Suppe)
Anne-Mette fra BUF (pædagog forum der gerne vil låne huset d. 2.12.2015).

Referat laves af: Ungeguide/Juki
1.

Valgt ordstyrer: Søren Balje

2.

Godkendt dagsorden og referat.

3.

Fra Formanden:
Det var et godt møde der var imellem Koordinerende Rusmiddel Team/Varde kommune og Ungerådet, det
er besluttet at der løbende skal være en dialog mellem de 2 grupper, for at kunne sparre med hinanden.
Personerne fra Ungerådet er Julie Ladegaard og Søren Balje.
Søren – Christine og Luca, deltager i Spejdernes kongres på Hotel Legoland den 14.11.2015. Som gæster
og de vil fortælle om Ungerådet, succesen og ansvaret ved at være i styrergruppen vs Ungerådet.
Der holdes sparringsmøde med UG i Værket 12.11.2015 kl. 1900.

4.

Fra UR:
E-cigaret + alt anden form for rygning i Værket vil give en bortvisning fra Værket i én måned.
Vi har fået mange og gode tilbagemelding på arrangementet ”Åbning af Kulturspinneriet” mange naboer
kiggede forbi hvor de fik kaffe, kage og en snak med Ungerådet og skaterne.
Den så kaldte ”Arnbjerg gruppe/Sommerland gruppe – unge imellem 14 – 17 år” ca. 70 personer er begyndt
at bruge Værket som opholdssted, Ungerådet følger gruppen og fortæller dem om reglerne for at kunne
bruge Værket (stille og roligt).
Ny regel i Værket: Ved samling af større end 7 personer, skal dette slås op på FB og der skal være angivet
en ”tillidsperson/ansvarshavende”. Navn skal være opgivet.
Der opfordres til at møde op og hjælpe Dansk Flygtningehjælp med indsamling. 8.11.2015.
Der er ikke TV- programmer i Værket pt. Oliver undersøger tilbud og laver spørgsmål på FB, hvorefter der
vælges, pakke-programmer.
Der er gode tilbagemeldinger på arrangementet LOL- Varde mesterskaberne, dog skal der være fokus på
oprydningen efterfølgende. Der var 30 deltagere, hvoraf 15 var nye folk der aldrig har været i Værket.
Døren i gavlen står ofte åben, der er gener ved at rygere lader den stå åben når de skal ryge, hvilket de ikke
må. Der vil blive monteret en dørpumpe, så den lukker automatisk. v/Daniel Dinesen.

5.

Fra UG:
Ungerådet fik en fantastisk tilbagemelding fra Natur Kultur, der havde spurgt med meget kort varsel om vi
kunne hjælpe dem med statister til den ”meget uhyggelige” del i Sommerlandet til Halloween arrangementet.
Vi var 8 der mødte op for at give folk en ordentlig forskrækkelse, og det blev gjort så godt at vi vil blive
inviteret igen til næste år.
Under arrangementet Åbning af Kulturspinneriet oplevede arbejdsgruppen der stod i køkkenet at flere
medlemmer af Ungerådet skulle placerer sig lige i det felt hvor der blev arbejdet, da UG bad folk om at flytte
sig til et mindre belejlige sted/placering, blev det modtaget med fornærmelse, vær venlig at find
situationsfornemmelsen frem eller fin tun den. ”står du i vejen – så flyt dig” specielt når du ikke arbejder
med men kun kigger på. Tak.
Julehytter på Torvet, 3 fra ungerådet vil gerne støtte op og stå i julebod på Torvet, i december 2015.
Gruppe: Julie L, Mia L og Juki Tauchi.

1

UG vil gerne af med opgaven at opdaterer hjemmesiden, idet der det sidste årstid kun har været opslag fra
UG, Speedy (Morten Ankerstjerne) har overtaget opgave fra d.d. UG uploader fremover både referater og
dagsordner, som hidtil.
Da der ikke er sket noget ifm. ”dørstop i ende gavlen” v/Luca og Daniel så tager UG denne opgave.
Da der ikke er gjort noget ved manglende varme i vandhanen i køkken og på toilet, tager UG denne opgave.
Da der ikke er gjort noget ved sagen om 1 kamera mere i køkkenet, tager UG denne opgave.
UG åbner for BUF 2.12.2015 kl. 0730. De er i Værket indtil kl. 1230. og smækker døren.
Vinder af bedste tilmelding og 1 kg. Slik blev Mia T.

6.

Økonomi/Regnskab: Status blev givet af Oliver vi kommer til at lande på et fint 0, hvis der ikke kommer
uforudsete udgifter.

7.

Aktivitetsplanen:
Brætspils aften ved Luca, Peter og Emil. Fredag 20. NOV 2015 kl. 1900-2400 (1.000 kr.)
Bage julekager event onsdag 25. november 2015 kl. 1830 – 2130. (Juki/Charlotte)
Valg til Styrergruppen. Fredag 27. november 2015 kl. 1700 - ? (3.000 kr.) v/Khalil og Bauke + Julie
Julehygge dag, med havregryns kugler, klip og klister + gaveindpakning v/Mia (december) 500 kr.
Julehytter på torvet i december (Julie – Mia L – Juki)
SSP holder møde i Værket
BUF holder møde i Værket 2.12.2015 kl. 0730 – 1230
Skøjtetur v/Speedy 5.12.2015 300 kr.
Underværket og konservatoriet holder arrangement 13.11.2015 i Værket.
(Har vi arrangementer vi gerne vil have i Kultur kalenderen skal vi sende det til Lone Mikkelsen
(lmik@varde.dk))

8.

Tiltag/indlæg/forslag fra byråd, udviklingsråd/andre:
Hangover Cinema v/Gudrun.
Info om videregivelse af selvjustits v/Luca.

9.

Næste møde: 15. december 2015 kl. 17.00
Mad: Khalil, Hatem og måske Nadim.(pris for deltagelse 50 kr.) UG har fået 300 kr til quizz gave.
Hver person medbringer 2 pakker/gaver som bruges i pakkeleg. v/Kamilla

10.

EVT.
Arbejdsgrupper:
Handlingsplaner v/hærværk og stoffer i Værker: Anna, Julie, Mia x 2, Martin, Luca, Jesper og Søren
Rubanforum & Tværpolitisk samarbejde v/Bauke
Festuge 2016: Christine, Oliver, Søren, Martin, Bauke og Juki. m/Finn Christensen.
Bibliotek: Kamilla, Emil, Luca.
Campus gruppen: Jonathan, Luca, Julie.
Valg gruppen: Khalil og Bauke
Julehytter på torvet Mia L, Julie og Juki.
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