Referat fra 62. Styregruppemøde Ungerådet i Varde
10.5.2016 kl. 1700 Mødested: Ungehuset i Varde.
Unge Rådets styregruppe
Deltagere: Søren, Morten, Gudrun, Mathias,
Fraværende: Khalil, Martin, Peter, Hatem, Luca, Julie.
Andre deltagere: Bauke, Anja, Mia L, Sina, Anna, Jesper BN, Emil T, Mia T, Oliver D, Edin, Mikkel T, Speedy,
Ebbe.
Mad: Mia L og Mathias
Referat laves af: Ungeguide/Juki.

1.

Valgt ordstyrer: Jesper

2.

Godkendt dagsorden og referat.

3.

Fra Formand:
Åbningstider er en succes, der opfordres til at alle med nøgle tager en – to vagter om måneden.
Der er nu oprettet et Dame og Herre toilet. Respekterer venligst dette.
Til retningen af teksten på Handleplan v/stoffer og misbrug i Ungehuset, er stadig under
behandling hos gruppen.

4.

Fra UR:
Episode med inddragelse af Sina Peshmarga Ahmedis nøgle, blev belyst og gennemgået fra de
forskelle indblandede. Der blev stemt om udleveringen af nøglen i Ungerådet, hvor det blev
besluttet, at han igen får nøglen udleveret, dog med råd om at overholde alle regler. Der har
under episoden været voldsomme vredes udbrud dette blev påtalt og er ikke tolereret i
Ungehuset, de implicerede har forstået budskabet og er enig med Ungerådet.
Ungerådet ligger i overvejelser af at gøre Ungehuset alkoholfrit, dvs. forbud af en hvilken som
helst form for alkohol i Ungehuset. Emnet tages op af ny styrergruppe og ungeråd i august.
Der har været episoder med de syriske dansere, hvor de har lukket huset totalt af for andre (låst
dørene indefra) og danserne ønsker ingen andre i det store lokale når de danser, heller ikke
gennemgang af brugere af huset. Musikken er øredøvende for høj og generende for andre
brugere af huset. Generne er påtalt overfor Dalil, men budskabet er ikke forstået, hvorfor Mia L.
vil tage en snak med Asger Helt så kommunikationen går denne vej og gøre opmærksom på at
næste skridt er inddragelse af nøgle, fordi de går imod husets regler og udviser mangel på
respekt for disse.
Flygtninge kan ikke bevise deres alder og ved vurdering af mindreårige, bliver de bedt om at gå.
Ungerådet har vedtaget indkøb af kamera til 2.500 kr. så der kan optages film, billeder og lyd til
de forskellige arrangementer. Gudrun er tovholder på dette.
Ungerådet har vedtaget indkøb af Danse spil inkl. måtte (DDR) til 4.000 kr. Gudrun og Speedy er
tovholdere.
Nøgle opdatering/regulering, er overtaget af Morten Freund og Søren Balje. Gl. nøgler bliver
slettet og nye indkøbt.
Mht. Overvågning der ikke virker optimalt, så kontakter Morten F og Luca Varde El, dette er ikke
sket og Ungerådet skal derfor finde personer der tager ansvar for denne opgave. (Ingen har
meldt sig).
Fastholdelse af unge i Varde kommune. Gudrun, Emil og Jesper bliver inviteret til direkte dialog
med byrådet/Børn og Unge afdelingen.
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Betaling af Ungeråds trøjer sker ved Mia L mobil Pay: 60135993
Underværket VIP middag blev aflyst.
Bauke fremsender vedtægtsændringer som bliver sat på dagsordenen og fremlagt til august
mødet.
Formanden for kolonihaverne har henvendt sig til unge der sad uden for og hørte musik fra både
højtalere og bilradioer, han er vred og vil ikke have det. Ungerådet kan ikke tage ansvar for
hvordan besøgende med biler/bilradioer opfører sig, men ungerådet henstiller til at der ikke bliver
spillet ”højt” musik, for at undgå unødvendige konflikter med formanden for kolonihavehusene.
Det viser sig at Jobcentret opfører sig uhensigtsmæssigt når de som gæster besøger Ungehuset,
de lukker alle døre til køkkenet, signalgivning er at andre ikke må bruge køkkenet når de besøger
og opholder sig i Ungehuset, dette er ikke acceptabel adfærd fra gæster i Ungehuset og vil blive
drøftet med lederen af gruppen. Der opholder sig 28 årige i denne gruppe, hvilket ikke er
målgruppen for Ungeråd/hus og skal ophører med det samme. Mia L tager kontakt til lederen og
Jobcentret for at forklarer reglerne engang til og evt. konsekvensen.
Produktionsskolen ønsker besøg fra Ungerådet, for at fortælle hvem vi er. Mia L og Mia T tager
kontakt til Per Frøkjær og arrangerer et besøg på skolen.

5.

Fra UG:
Ungerådet melder fra mht. flygtninge, integrationen i Ungehuset går sin egen gang, der er ikke
behov for ekstra hjælp, de unge fletter ind imellem hinanden og der er gensidig respekt.
Upolitisk forklaring på hvorfor man har 1. Maj
Ansøgning Madambassadør d.l. 11.5.2016 kl. 2000.
Produktionsskolen mangler kontakt med UR den griber Mia x 2.

6.

Fra Kassereren Økonomi/Regnskab: Drift råd: rest 34.325 kr. Drift hus: 60.851 kr. Etablering
–4.078 kr.
Kommende udgifter: Kamera indkøb 2.500 kr, DDR indkøb 4.000 kr, BowlDay 5.000 kr, HDMI
og projektophæng indkøb 1.000 kr.

7.

Aktivitetsplanen:
-

-

-

BowlDays Esbjerg og uddele flyers til SommerlandsRock
15.5.2016 Vin – Y – L arrangement i UH kl. 1900 (Underværksforeningen)
17.5.2016 Kulturspinneri møde v/7 Kanten. Morten F og Ebbe.
20.5.2016 Music 4 Free Torvet.
21.5.2016 Sommerlands koncert
27.5.2016 UN:FORM arrangement v/Lucas (Morten F – Ebbe og Anja)
29.5.2016 BIO i det fri ved Arnbjerg, bod med vaffler og slush ice: Gudrun, Mia, Anja,
UG.
15.6.2016 VALG til styrergruppe kl. 1900 – 2200 v/ Anja, Julie, Mikkel og UG.
18.6.2016 Bowl Days i Bowlen.
23.6.2016 Skt. Hans ved Åen Koordinator Anja. Arb. Grp: Morten, Søren Jesper.
Juni 2016 Fastholdelse af unge i Varde kommune. Gudrun, Emil og Jesper
Cykel for sagen?
TV2 på tur 2016. (male cykler til udstilling)
Oktober Halloween: Gudrun

Jesper B. Nielsen har fået tilladelse til at få nøgle udleveret.
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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: 7.6.2016 kl. 1700 Ungehuset Mad: Anja og Jesper.

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.
Unge flygtninge i Varde kommune:?
Nøgle administrator: Morten Freund
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, Anja, Morten F, Ebbe L.
TV2 på tur 3 dage sommer 2016: Anja, Martin, Tobias.
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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