Referat fra 61. Styregruppemøde Ungerådet i Varde
12.4.2016 kl. 1700 Mødested: Ungehuset i Varde.
Unge Rådets styregruppe
Deltagere:
Søren, Julie, Morten, Gudrun, Luca, Gudrun.
Fraværende:Khalil, Martin, Peter, Rasmus, Christine, Hatem.
Andre deltagere: Bauke, Anja, Mia L, Kamilla, Dalil, Sinna, Sofie, Segal, Eva, Pernille, Louise, Anja, Kamilla,
Alexander, Anna, Omar, Samit, Jonathan.
Gæst: Signe Bak Jørgensen kandidatuddannelsen Oplevelsesøkonomi Aarhus Universitet

Pernille og Louise fra Varde bibliotek + 6 elever fra VGE.
Mad: Søren og Kamilla
Referat laves af: Ungeguide/Juki.
Bilag:

1. Nøglekort´s regulerings liste
2. Opdrag VGE nr. 1 Aldersgruppe og Opdrag VGE nr. 2 Oprydning.
3. Ansøgning om optagelse som Mad ambassadør for Ungeråd Varde kommune.

1.
2.

Valgt ordstyrer: Mathias
Godkendt dagsorden og referat.
NB! Handlingsplan er færdig og iværksat for vold og hærværk i huset.

3.

Fra Formanden/Næstformand:
- Åbningstider bliver indført i ungehuset fra mandag den. 18.4.2016. fra 16 – 20.
- regelmæssige brugere af ungehuset skal være i alderen 15 – 25 år. Gæster må være i huset
ved invitation og hvor det ikke er ved regelmæssigt besøg.
VALG 2016 – 2017 til Styrergruppen Ungerådet i Varde: 15. juni 2016 kl. 1900 – 2200. i
Ungehuset. Vær med til at bred budskabet. Arb. Gruppe: Anja, Mia L. Julie.

4.

Fra UR:
Nytænk Integration: for ungerådet og skaternes side var det er succes, dog melder ungerådet
sig ud af fremadrettede arrangementer, idet ungerådet ikke vil arbejde med vider ideen
”respekterer islam”. Ungerådet ønsker ikke at favorisere: kultur, religion og politiske standpunkter.
Nøgle opdatering/regulering, er ikke foretaget ved aftenens møde. 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: PM = Khalil, Mia L, Julie, Gudrun, Luca, Kamilla.
Der vil efterfølgende komme minimum en årlig revision af dem der har tildelt nøgle.
Styrergruppen står for denne opgave. Nøglerne vil pr. ½ år blive lukket ned og kan derefter åbnes
igen efter gennemgang og revision.
Nye Nøgle supervisorer er Bauke og Morten F.
Der er i dag udleveret nøgle til Dalil, Sinna og genudleveret til Jonathan Bagger. De underskriver
alle 3 et dokument hvor de lover at regler bliver overholdt.
Gudrun og Mia L, har overtaget NOGGING processen idet der ingen fremdrift har været.
Valg til styrergruppen i Ungerådet juni/2016, arbejdsgruppe: Anja, Mia L. og Julie. Gruppen vil
komme med info til UR 62/2016. DATO for valg: 15. juni 2016 kl. 1900 – 2200.
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. (Ingen tilbagemelding på denne opgave).
Der er nedsat en gruppe der ser på vedtægterne og frembringer evt. ændringer til disse:
Gruppen består af: PM = Bauke, Julie, Mia L.
Khalil – Gudrun – Bauke – Søren – Mia L – Anna – Kamilla – Morten F – Julie – Mikkel – Luca Hatem. Skriftligt udkast kommer på UR 62, på dagorden.
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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). (Ingen
tilbagemelding fra gruppen på dette).
God og brugbare løsninger på de 2 problemformuleringer fra VGE ang. Opdrag. Ungerådet går i
gang med at se på løsnings modeller med det samme. Nogging er iværksat. Ungerådet siger tak
til de 2 grupper.
Fælles Årsmøde på Bornholm sammen med NAU, ønsker man at deltage kan man kontakte
Søren eller UG.
Ungerådet stiller sig til rådighed ved arrangementet Skt. Hans 2016. Hvis der skulle komme
henvendelser, fra Varde Handel eller Udviklingsrådet. Gruppe Anja og Kamilla.
Halloween 2016 i Sommerlandet, første møde 19.4.2016 kl. 1430 – 1545 på Varde bibliotek.
Møde med byrådet: Fastholdelse af unge i Varde kommune. Børn og Unge arrangement.
Ungerådet mener at der var sat alt for kort tid af til møde, det blev overfladisk og man kom ikke i
dybden, dvs. Ungerådet havde meget mere at ville fortælle som ikke kom frem.
Flygtninge i Ungehuset, Ungerådet skubber alt ifm. dette emne ind i samme loop som Dansk
flygtninge hjælp m.m. vi afventer næste møde med Gorunka Sohnemann. (Julie og Mia L)
3D arrangement gik godt, dog var der meget ”nørde- snak” som en alm. bruger ikke forstår, der
ønskes et arrangement mere, da det er sjovt. Der er fokus på at få alle med til arrangementet
også piger/kvinder.
Udgift og betaling mht. nedfalden håndvask er i proces.
Arrangement Ensomhed på Lykkesgårds skolen, deltager Mia L og Christine i underholdning af
børn. 25.4.2016 kl. 1700 – 2000. (spørg evt. UG om hjælp).
Underværket har brug for hjælp til VIP middag i Smedieværkstedet 21.4.2016 kl. 1730 - ? Anja
har meldt sig.
Der mangler stadig slush ice væske. Gudrun og Mia L overtager opgaven og indkøber.
Music 4 free: Koordinator Mia L. dato for arrangement 20.5.2016 kl. 1630 Torvet.
Gruppen ”Sæt kurs” kun ½ delen mødte op så arrangementet er udskudt til 26.5.2016 kl. 1330.
Gudrun har ikke tabt modet og tager imod dem endnu engang.
Nordisk Bytte dag Sverige: 110 lokationer – Norge 60 lokationer – Danmark 15 og her er VARDE
en af dem. Kom i Ungehuset lørdag den 16.4.2016 kl. 11 – 15. Med ting du ikke bruger mere.
Gruppe: Gudrun, Mia L og UG. Der er bevilliget 500 kr. til indkøb kage m.m. Rest ting bliver
doneret til en hjælpeorganisation f.eks. Venligboerne, Kirkens korshær etc.
Koncert i Ungehuset med Kasper Mikkelsen v/Luca 27.5.2016 (formiddag) forventet 2 x 150
gæster.
Alle Pc´er nu opgraderet, tak til Søren Morten og Mortens bror. Maskinerne er nu linket sammen
som i en Net Cafe og det i Deep ”gangster” Frezz bliver slettet hver dag.
Der er et ønske om mere farve i form af billeder på de hvide væge i Ungehuset, hvem vil arbejde
med det? Jonathan/Gudrun?
5.

Fra UG:
- der var ikke interesse for videre arbejde med Rygestop, skulle du være interesseret så kontakt
UG.
- Påske rengøring 11 personer mødte op, tusinde tak i er FANTASTISKE. I gjorde et stort og hårdt
stykke arbejde, som blev belønnet med pizza og sodavand.
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- UG mangler deltagelse fra ½ delen af styregruppen, som ikke deltager eller viser engagement.
Det skylder i dem der har stemt på jer, under demokratisk afstemning. Tænk over det! Andre ville
gerne have jeres plads.
- Mad ambassadører i Varde Kommune, du kan nu ansøge/skriftligt inden 15.5.2016 om
optagelse på mad kursus hos Suhrs Højskole i KBH, uge 31. Ungeråder i Varde har fået tildelt 3
pladser, til dem der er engageret og har overskud til efterfølgende at afholde arrangementer hvor
man inddrager andre unge, gerne målgrupper vi ikke ser i ungehus og råd i dag. Ansøgnings
sendes til UG. Udvælgelse sker hos NAU og Suhrs Højskole.
6.

Fra Kassereren Økonomi/Regnskab: Der blev talt ud fra tal fra sidste md. Status. Ug overtog
opdateringen: Drift råd: rest 39.677 kr. Drift hus: 75.625 kr. Etablering – 4.078 kr.

7.

Aktivitetsplanen:
- 16.4.2016 kl. 11 – 14 NORDISK byttedag i Ungehuset. v/Mia L, Gudrun, Mia T, UG
9.5.2016 Dialog møde med byrådet.
20.5.2016 Music 4 Free Torvet.
21.5.2016 Sommerlands koncert
27.5.2016 UN:FORM arrangement v/Lucas
15.6.2016 VALG til styrergruppe kl. 1900 – 2200
18.6.2016 Bowl Days i Bowlen.
23.6.2016 Skt. Hans ved Åen (kager – musik – fakler – koordinering)
Cykel for sagen?
TV2 på tur 2016. (male cykler til udstilling)
- Valg juni 2016. v/ Anja, Mia L. og Julie. 15.6.2016 kl. 1900 – 2200.
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: 10.5.2016 kl. 1700 Ungehuset Mad: Bauke og Mia L.

10.

EVT.

Arbejdsgrupper:
Rubanforum & Tværpolitisk samarbejde v/Bauke
Festuge 2016: Oliver, Søren, Martin, Julie, Morten F, Bauke og Juki. m/Finn Christensen.
Bibliotek: Mia L, Gudrun, Oliver D.
Unge flygtninge i Varde kommune: Julie og Mia L.
Nøglegruppe/Arbejdsgruppe: PM = Khalil, arb.grp. Mia L, Julie, Gudrun, Luca, Kamilla
Music 4 free 20.5.2016 kl. 1700 – 2400 + 2 timer rengøring: Koordinator Mia L.
Koncert i Sommerlandet: 21.5.2016 kl. 1300 – 2100 v/Finn Christensen.
UNIFORM arrangement: v/Luca, Rasmus, Christine og Anja.
TV2 på tur 3 dage sommer 2016: Anja, Martin, Christine og Tobias.
Nogging symboler i Ungehuser: Gudrun og Mia L.
Stafet for livet 11-12 juni 2016: Mia L. og Gudrun.
Halloween 2016: Gudrun, Morten F, Anja og UG.
Varde Å- dag: Søren, Morten.
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