Referat fra 60. Styregruppemøde Ungerådet i Varde
7. 3. 2016 kl. 1700 og 14.3.2016 kl. 1930. Mødested: Ungehuset i Varde.
Unge Rådets styregruppe
Deltagere:
Del 1 Søren, Julie, Mathias, Khalil, Christine, Morten, Hatem, Gudrun, Rasmus.
Del 2 Søren, Julie, Khalil, Hatem, Christine, Morten, Gudrun, Rasmus, Luca, Kamilla. (senere Mathias).
Fraværende:Del 1 Luca, Martin, Peter. Del 2 Martin.
Andre deltagere: Bauke, Jesper, Anja, Mia L, Edin.
Gæst: Del 1 Kulturspinner Ditte, Asger H. Daniel + ven (syrisk dans), JP.
Mad: Anja og Mia L. Ingen mad ved del 2.

Referat laves af: Ungeguide/Juki.
Inden mødet gik i gang præsenterede den nye Kulturspinner ”Ditte” sig for Ungerådet, fortalte om de
opgaver der ligger inden for hendes område. Kontaktperson Ungeråd – Kulturspinner er Luca Casa.
1.
2.

Valgt ordstyrer: Mathias
Godkendt dagsorden og referat.

3.

Fra Formanden/Næstformand:
Nyt møde med SSP er planlagt. Dato tilgår.
Der blev diskuteret for og imod med åbningstider, formanden fortalte om alle frustrationerne mht.
brugerne og det store rod, hærværk og tyveri de efterlader og ønsker snarrest en løsning. Arbejds
grp. Udfærdiger plan til næste møde i april. (Morten, Søren, Mia L, Kamilla).

4.

Fra UR:
Man er i styrergruppen enige om at udleverede nøgler til tillidspersoner, fremover ikke må
videregives, til anden part, da denne anden part ikke bliver oplyst af tillidspersonen om hvad man
må ikke må og at huset skal efterses og ryddes op inden man går, der er mange beviser på at
dette ikke bliver overhold. (Dette bliver tilføjet §, Gudrun laver udkast til godkendelse).
Ungerådets kommentarer: Det er mangel på respekt over for vores ”alle” ting og lokaler. Vi skal
være med til at fortælle nye og gl. bruger hvad man må og ikke må, selvom det er åbenlyst. Alle
er ikke opdraget ens hjemme fra.
Nøgle opdatering/regulering, der endnu ikke send meddelelser ud til dem der blev udvalgt til at
skulle afleverer sin nøgle, dette ville Luca og Kamilla B. stå for.
Fra sidste møde: UR 59/2016.
Anna, Caroline H., Frederik A, Jonathan, Kamilla, Mia T, Speedy, Oliver, Simon, Tassin, Tua,
Yassin vil blive bedt om at aflevere nøgle. Arbejdes- og beslutningsgruppe: Kamilla, Luca
(mødte ikke op til nøglereguleringsmøde: Khalil, Aziz, Mehmed, Tobias, Anna og Hatem).
Og konsekvens af at der ikke er sket nogen inddragelse af nøgler er der nu oprettet en ny nøgle
gruppe der har ansvar for at det sker: PM = Khalil, arb.grp. Mia L, Julie, Gudrun, Luca, Kamilla
Fremadrettet vil konsekvensen ved at låne sit kort ud blive karantæne fra huset. Deadline:
22.3.2016.
Chris har over tage nogging processen efter Kamilla B. da der ikke blev udarbejdet
noget. Nogging skal få folk til at slukke lyset når det går + rydde op efter sig.
Valg til styrergruppen i Ungerådet juni/2016, arbejdsgruppe: Anja, Mia L. og Julie. Gruppen vil
komme med info til UR 61/2016.
Et læ skur er et ønske fra rygerne, der kigges på modeller og priser, evt. ”hjemme byg”.
Produktionsskolen kunne også være en mulighed. Arbejdsgruppe: Khalil, Mia L, Rasmus, Hatem
og Chris.
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Ungerådet vil se på hvad man kan gøre for at få unge til at holde op med at ryge, kampagner i
blandt unge for unge. Hypnotisør, akupunktur eller andet.
Der er fjernet 2 controller til PS 4 fra fjernsyns stuen og PS 4 maskinen er gået i stykker.
Der indkøbes pt. Ikke nye controller, da det er den 3. der er fjernet fra Ungehuset, brugere af PS4
må lave indsamling og indkøbe nye. Søren og Mathias undersøger forsikring og reklamation hos
sælger mht. PS 4.
Der er nedsat en gruppe der ser på vedtægterne og frembringer evt. ændringer til disse:
Gruppen består af: PM = Bauke, Julie.
Mht. Overvågning der ikke virker optimalt, så kontakter Morten F og Luca Varde El, for at få det
til at virke, efter hensigten idet ungerådet har betalt temmelig mange penge for det. Dette er
afklaret til næste møde i april. (UG venter med at kontakte Klaudis til afklaring er sket).
Mht. Unge handikappede fra jobcenter der gerne vil bruge huset og have en nøgle udleveret så
er der allerede en nøgle udleveret til Heidi Larsen, og jobcenter må koordinerer med hinanden
om denne ene nøgle.
7 kanten har fået nej til at bruge lokalerne i Ungehuset idet deres gruppe har deltager på over 25
år. Mia L. formidler svaret.
Biblioteket ønsker at besøge Ungerådet til næste møde, og der er givet tilsagn.
5.

Fra UG:
Jeg vil gerne stille mig til rådighed, i samarbejde med ungerådet, hvis det er en god ide at vi
mødes med de nye grupper i ungehuset, for at få en dialog i gang med dem, om hvad man gør
og ikke gør.
Henvendelse fra Varde Efterskole, de vil gerne hjælpe med ideer til hvordan man løser problemer
vi ikke selv kan knække i Ungerådet. 2 problemformuleringer er sendt frem. Søren og UG
besøger skolen når de har et svar klar.

6.

Fra Kassereren Økonomi/Regnskab:

7.

Aktivitetsplanen:
16.4.2016 kl. 11 – 14 NORDISK byttedag i Ungehuset. v/Mia L, Gudrun, Julie, Mia T,
Juki
27.5.2016 UN:FORM arrangement v/Lucas
Piger med anden etnisk baggrund, inviteres i Ungehuset. v/Julie.
Bon Bon kogning i Ungehuset v/Mia L. (med bruger betaling).
Poker turnering forår 2016. v/Khalil.
TV2 på tur 2016. (male cykler til udstilling)
- Valg juni 2016. v/ Anja, Mia L. og Julie.
- Nøgler inddragelse igangsat/afsluttes? Ny nøgle gruppe fra ur 60.
Gruppen der danser syrisk dans har fået tilladelse til at bruge huset, dog skal alle dansere
være i målgruppen 15 – 25 år. (kontaktperson Khalil)
Arrangementer vi gerne vil have i Kultur kalenderen sendes til Lone M. (lmik@varde.dk)

8.

Tiltag/indlæg/forslag fra byråd, udviklingsråd/andre:

9.

Næste møde: 12.4.2016 kl. 1700 Ungehuset Mad: Søren og Kamilla.

10.

EVT.
Arbejdsgrupper:
Handlingsplaner v/Vold i Værker: Kontaktperson er Søren
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.
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Opgradering af mus og projektor ophæng: Martin, Morten, Søren, Luca.
Nøglegruppe/Arbejdsgruppe: PM = Khalil, arb.grp. Mia L, Julie, Gudrun, Luca, Kamilla
Fremadrettet vil konsekvensen ved at låne sit kort ud blive karantæne fra huset. Deadline:
22.3.2016.
Music 4 free 20.5.2016 kl. 1700 – 2400 + 2 timer rengøring: ?
Koncert i Sommerlandet: 21.5.2016 kl. 1300 – 2100 v/Finn Christensen.
UNIFORM arrangement: Luca, Rasmus, Christine og Anja.
TV2 på tur 3 dage sommer 2016: Anja, Martin, Christine og Tobias.
Nogging symboler i Ungehuser: v/Kamilla
Stafet for livet 11-12 juni 2016: Mia L.
Halloween 2016: UG,
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