Referat fra 58. Styregruppemøde Ungerådet i Varde
13.1.2016 kl. 1730. Mødested: Ungdomsklubben i Agerbæk, Faaborgvej 88A. Agerbæk.
Unge Rådets styregruppe
Deltagere:Luca Casa, Khalil Jammal, Christine Christensen, Julie Ladegaard, Rasmus Gadgaard, Mathias
Kuntz, Martin Jensen, Morten Freund
Fraværende:Søren Balje og Peter Bjerregaard.
Deltagelse i Nytårskur for Ungerådet: Gudrun Dalbø, Hatem Karim og Mia T.
Andre deltager: Anna, Kamilla B, Mehmed, Anja, Lasse O, Oliver D, Tobias B, Aziz, Mia L, Thim, Nicole,
Viktor, Laurids, Jeppe, Marie B, Mads Emil, Amalie, Jesper, Svend Erik + andre.
Mad: Pizza fra Agerbæk pizzaria (Juki)
Referat laves af: Ungeguide/Juki
Bilag 1: Handlingsplan til brug ved, episoder med stoffer. Ungehuset har nul tolerance.
1.
2.

Valgt ordstyrer: Khalil Jammal
Godkendt dagsorden og referat.

3.

Fra Formanden/Næstformand:
Mødet med politiker og embedsmænd gik godt, 3 fra styrergruppen mødte op: Julie, Luca og
Mathias der udover var Mikkel Thomsen og Juki tilstede. Vi fik drøftet visionerne for Ungehuset,
daglig dagens gang og det øget antal af brugere i huset. Mathias fremlage ønske om større
budget til drift af Ungehuset. Ungerådet blev spurgt ind til udfordringerne ved f.eks. flygtninge.
Der har Ungerådet en arbejdsgruppe der er kontaktpunkt når vi får henvendelser om dette emne.
Det pointeres at her gælder aldersgrænsen også man skal være i målgruppen 15 – 25 år. Dog
kan man blive inviteret eller deltage i åbne arrangementer. Andre emner vi havde i dialogen:
Handlingsplan er udfærdiget for ”stoffer i Ungehuset”, dog mangler der en for ”vold i Ungehuset”,
Gruppen: Anna, Julie, Mia L, Martin, Luca, Khalil, Bauke og Janus. Søren er udpeget til at være
kontaktperson.
Der har i Ungehuset været en konsekvens af at brugerne ikke selv kunne rydde op efter sig,
alt service blev fjerne. Ungerådet har besluttet efterfølgende at have 10 sæt + få pander og
gryder i køkkenet fra den 14.1.2016.
TV2 på tur sommer 2016 (3 dage), Ungerådet deltager med personel: Anja, Christine, Tobias og
Martin.
Sam- skabelsesmøde = frivillige hjælpere i kommunen, ungerådet deltager med Julie og Mia L.
den 19.1.2016.

4.

Fra UR:
Ved spørgsmålet om volds episoder i Ungehuset, understreget ungerådet at involverede og
offeret selv skal ringe til politiet (114) og anmelde episoden/personen. Ungerådet har nedsat en
arbejdsgruppe der udfærdiger konsekvenser for voldsmænd/kvinder. (Khalil, Julie, Rasmus,
Anna). Handleplan er udarbejdet pr. 1.2.2016.
Kamilla B, iværksætter nodging i Ungehuset, så man vil finde forandringer i den kommende tid.
nodging skal hjælpe brugerne til at ændre adfærd, så man f.eks. pr. automatik rydder op.

Nøglerne skulle have været reguleret til dette møde, Jf. referat 57/2015, det er ikke sket, nu
nedsætter Ungerådet en arbejdsgruppe der får løst problemet deadline 1.2.2016. Se
arbejdsgruppe pkt. 10.

Unge under 15 må ikke bruge Ungehuset, alle brugere af ungehuset skal være med til at udvise
de mindre årige, så de lærer at de ikke målgruppen for huset: De mindreårige skal henvises til
klubberne.
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Flygtninge mellem 15 – 25 år er velkommen i Ungehuset, der arbejdes på at modtage unge
uledsaget unge i Ungehuset, der skal gøres opmærksom på at disse kan have traumer og kræver
ekstra følsomhed Julie og Mia L. kommer i nærmeste fremtid i dialog med Dansk Flygtninge
hjælp og Linda Blok fra Varde kommune. Tirsdag 19.1.2016 er der rundvisning i Ungehuset v/Mia
L.
Der blev gjort opmærksom på at der i 2016 vil blive tilført 251 flygtninge til Varde kommune.
UN : FORM koncert i Ungehuset. Vi er blevet spurgt om vi vil lægge lokaler til dette arrangement
for folkeskoler. I arrangementet fletter man musiker og sports atleter fra Vestkysten sammen til en
forestilling. Arrangementet tager 1 til 2 timer. Ungerådet har sagt ja. Ungerådet skal forvente
oprydning efter arrangementet. Arbejdsgruppe: Luca, Rasmus, Christine og Anja.
Fra Agerbæk Ungdomsklub:
Det er for de unge i Agerbæk nemmere at komme til Esbjerg end Varde. Man kan f.eks. ikke
komme til Varde i weekenden med offentlig transport. Ungerådet fandt et eksempel: Skal man
som ung deltage i Ungerådsmøde, kan man sagtens møde op med offentlig transport, men det vil
tage 1 time 38 min. at komme hjem med bus. UG nævnte Teletaxi/Flex-taxi, det er ikke
afprøvet. Forældre til de unge er gode til at bringe og hente.
Ungerådet fortælle at det er vigtigt at få input fra de Unge i Agerbæk, så de mindre byer også
bliver hørt på ungdomsfronten.
Der blev talt om projekt, gratis cykel mellem Campus, Banegården og Ungehuset.
5.

Fra UG:
Ungdoms Vejleder Heidi Larsen, kunne ikke finde service + pander i køkkenet, forklaringen er at
der har været rod i køkkenet og dette vare en konsekvens.
Der er spurgt ind til Skaterhal i Varde by, skaterne holder i uge 3 et strategimøde i Ungehuset.
UG roser Ungerådet/styrergruppen for håndteringen af de 2 sager der har været i Ungehuset. Og
for at de har udfærdiget en beredskabs/handleplan. Godt gået!
Der skal allerede nu henledes opmærksomhed på Valg til styrergruppen i juni 2016. Der skal på
næste UR møde etableres en valggruppe.

6.

Fra Kassereren Økonomi/Regnskab: Nyt budget år er begyndt og pengene er på vores konto. Til
budgetmøde den 22.2.2016 ønsker Ungerådet forøget budget idet driftsomkostningerne er steget
i forhold til alle de nye brugere af huset.

7.

Aktivitetsplanen:
Reales event lørdag den 16.1.2016. Anna, Christine, Mia L. og Juki
Sam- Skabelses møde om frivillighed: Mia L. 19.1.2016.
Buget møde hos Varde kommune: Mathias, Søren, Julie og UG. 22.2.2016 kl. 15-16.
Nøgler skal sættes i orden og afleveres af tidlige styrergruppe medlemmer og udleveres
til nye styrergruppemedlemmer. Arbejdsgruppe: Khalil, Luca, Aziz, Mehmed, Tobias,
Anna, Kamilla, Hatem. Gruppen har pr. 1.2.2016. Inddraget og udleveret nøgler.
UN : FORM arrangement 27.5.2016
Koncert i sommerlandet under kultur ugen 2016. Finn Christensen + ungerådet.
Valg primo juni 2016.
Piger med anden etnisk baggrund, inviteres i Ungehuset. v/Julie.
Du vælger selv 2 stk. statister ønskes til arrangementet på Varde kaserne 26-28.1.2016.
Bolche kogning i Ungehuset v/Mia L. (med bruger betaling).
Poker turnering forår 2016. v/Khalil.
TV2 på tur 2016.
(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/Dansk
Flygtninge hjælp)
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Ungerådet har godkendt tilbud om Projektor ophæng (professionelt/pga. forsikring) = 350 dkk + 5
Mus af god kvalitet og HDMI kabel. Pris ca. 3500 dkk.
Tænd/sluk ure er ikke nogen god ide i Ungehuset, blev det besluttet af ungehuset, brugerne skal
lærer at slukke lyset!
Mathias K. stille et forslag om at opgraderer PC érne i huset, pris 25.000 dkk, dette blev ikke
modtaget/blev ikke godkendt. Der arbejdes videre med optimering, indhentning af tilbud: Mathias
og Morten Freund.
Underværket har brug for et ekstra sidste boost på siden hvor projektet står. Dem der giver den
en ekstra skalle er: Mathias, Aziz, Morten, Tobias, Mia L., Kamilla, Khalil og Oliver.
9.

Næste møde: 9.2.2016 kl. 1700 Ungehuset Mad: Mathias og Julie.

10.

EVT.
Anja Fuglebjerg og Mehmed har fået tilladelse til udlevering af nøgle til Ungehuset de er
indforstået med at overholde og håndhæve, ungerådets/husets regler.
Arbejdsgrupper:
Handlingsplaner v/Vold i Værker: Anna, Julie, Mia L, Martin, Luca, Khalil, Bauke og Janus. Søren
er udpeget til at være kontaktperson.
Rubanforum & Tværpolitisk samarbejde v/Bauke
Festuge 2016: Christine, Oliver, Søren, Martin, Bauke og Juki. m/Finn Christensen.
Bibliotek: Mia L, Gudrun, Oliver D.
Unge flygtninge i Varde kommune: Julie og Mia L.
Opgradering af mus og projektor ophæng: Martin, Morten, Søren, Luca.
Nøglegruppe/Arbejdsgruppe: Khalil, Luca, Aziz, Mehmed, Tobias, Anna, Kamilla, Hatem.
UNIFORM arrangement: Luca, Rasmus, Christine og Anja.
TV2 på tur 3 dage sommer 2016: Anja, Martin, Christine og Tobias.
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