Referat fra 57. Styregruppemøde
15.12.2015 kl. 1700. Mødested: Værket, Stålværksvej 13 A
Unge Rådets styregruppe
Deltagere: Søren Balje, Luca Casa, Khalil Jammal, Hatem Karim, Christine Christensen, Julie Ladegaard, Rasmus
Gadgaard, Mathias Kuntz.
Fraværende: Morten Freund, Martin Jensen, Peter Bjerregaard, Gudrun Dalbø.
Andre deltager: Ahmed Taha, Anna, Kamilla B, Janus Madsen, Simone Dupont, Edin, Memmet, Bauke, Anja, Kala.
Mad: Juki, Khalil og Hatem. Gæst: JP
Referat laves af: Ungeguide/Juki
1.
2.

Valgt ordstyrer: Mia Tauchi
Godkendt dagsorden og referat.

3.

Fra Formanden:
Søren samler arbejdsgruppen inden den 1.1.2016. Gruppen skal udarbejde en handlingsplan/
beredskabsplan, ved vold, hærværk og stoffer i Ungehuset. Gruppen er: Anna, Julie, Mia L, Martin, Luca,
Khalil, Bauke og Janus. Søren er udpeget til at være kontaktperson.
Der blev oplyst om episoden i kælderen og konsekvenserne for de berørte.
Kælder kan kun åbnes af FM eller UG. Dette for at undgå ulovligheder i rummet.
Der vil i 2016 være en Filmfestival Gudrun Dalbø er udpeget til at være jurymedlem.

4.

Fra UR:
Kamilla påpeger at man skal huske at gå på egen profil når man slår noget op på FB under Værket.
Værket FB side skal ikke bruges af 2. part til at slå arrangementer op der ikke vedrører Ungerådet og
Ungehuset.
Nøgleliste er printet og vil blive offentlig gjort i Ungehuset på opslagstavlen. Nøgle udlevering skal reguleres
ved næste møde i januar.
Problemer med at unge under 15 år, tager ophold i Ungehuset på trods af at de er blevet sendt ud flere
gangen, det er slået fast at ingen unge under 15 år må være i Ungehuset, de henvises til ungdomsklubben
på Pramstedvej. Ved tvivl skal der vises ID med billede. Bliver de samme børn ved med at gå ind i huset,
skal forældrene kontaktes. (indskrives i beredskabsplanen). Der skal en oplysnings seddel op på døren hvor
der står at man skal vise ID ved forsørgelse fra andre i Ungehuset.

5.

Fra UG:
Jeg har bestilt ”Dørstop”, den er sat op og den virker, der må ikke sættes noget i klemme i døren for at
undgår at den lukker.
Jeg mødtes med VVS, som ordnede tilbageløbet, så nu er der varmt vand i køkken og på toilet.
Der er bestilt ekstra kamera til køkkenet, Varde El har bestilt hos hans leverandør for 1 md. Jeg har dog ikke
fra ham efterfølgende.
UG har fået lov til at indkøbe små fornødenheder til møder hun deltager i, uden at søge godkendelse beløb
op til 100 kr.
UG bestiller JV log in fra 1.1.2016. JV vil blive tilgængelig på PC i Ungehuset.
Fremlagde forslag om indkøb af vest og trøje til Ungerådet/Styrergruppen, for at vise synlighed.
UG har lavet nu telefonliste som nu hænger i døren.

6.

Økonomi/Regnskab: Status blev givet af Juki. Mathias fortalte om processen ved udlæg.

7.

Aktivitetsplanen:
Julerengøring v/Julie 29.12.2015 kl. 1000 (400 kr. til frokost)
Nytårs farvel/goddag v/Khalil og Juki 31.12.2015 kl. 1200 – 1500. Champagne og kransekage.
Hangover Zinema v/Gudrun 1.1.2016
- Møde med politikerne i Ungehuset d. 6.1.2016 kl. 1630 i Værket (UG køber kage og sodavand).
(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:
Unge flygtning i Vardekommune, kan vi hjælpe dem? v/Julie L. (Dansk Røde Kors)
Deprimerede unge i Varde kommune, kan vi være mentorer for dem? v/Christine C.

9.

Næste møde: 13. januar 2016 kl. 17.30 i Agerbæk Ungeklub Mad: Pizza fra Agerbæk pizzaria.

10.

EVT.
Arbejdsgrupper:

1

Handlingsplaner v/hærværk og stoffer i Værker: Anna, Julie, Mia L, Martin, Luca, Søren, Khalil, Janus,
Bauke
Rubanforum & Tværpolitisk samarbejde v/Bauke
Festuge 2016: Christine, Oliver, Søren, Martin, Bauke og Juki. m/Finn Christensen.Bibliotek: Emil, Mia L,
Luca.

2

