Referat fra 63. Styregruppemøde Ungerådet i Varde
7.6.2016 kl. 1700 Mødested: Ungehuset i Varde.
Unge Rådets styregruppe
Deltagere: Søren, Gudrun, Mathias, Julie, Luca
Fraværende: Khalil, Martin, Peter, Hatem, Morten.
Andre deltagere: Anja, Mia L, Jesper B., Mikkel T, Speedy, Tobias, Jesper Rose, Hossen.
Mad: Anja og Jesper B.
Referat laves af: Ungeguide/Juki.

1.

Valgt ordstyrer: Anja.

2.

Godkendt dagsorden og referat.

3.

Fra Formand:
Rev. 1 Handlingsplan Stof- politik vil der i august/september med ny styrergruppe blive afholdt et
møde om dette emne.
Familie Guider møder op d. 18.6.2016 hvor Ungerådet afholder Bowl Days, her kan de se huset
og tale med Ungerådet og UG.

4.

Fra UR:
Der afholdes ”TRÅD” 11.6.2016 kl. 1100 - eftermiddag. Unge Huset åbner en scene udendørs.
Mia L, taler med Asger Helt ang. de syriske dansere i huset, idet de ikke overholder reglerne.
Ungerådet fortælle reglerne en sidste gang, ved brug på reglerne derefter, vil det få konsekvens
ved inddragelse af nøgle.
Kælder projekt, Luca/Underværket søgt pulje på 300.000 kr. ved Syd energi ved næste runde i
september 2016. UG gjorde opmærksom på pulje på 10.000 kr. v/Real Dania – synliggørelse af
projektet.
Til Real Dania workshop i KBH deltog Luca Casa og Kamilla Block Nielsen.
Underværket ønsker at afholde en sponsormiddag i august, midler til rådig 10.000 kr. Emne: 3
retters musik middag.(PM er ikke fundet).
15.9.2016 optræder Pede B + DJ Noice i Værket, alder på publikum 15 – 25 år. Det kræver en
dørmand at kontrollerer.
Arbejdsgruppe: Jonathan Bagger, Morten Freund, Ebbe Lawetz, Simon Bork, Hanna L, Mads
Vejstrup).
Denne mangler action fra sidste UR nr. 62.
Mht. Overvågning der ikke virker optimalt, så kontakter Morten F og Luca Varde El.
Besøg fra UR på Produktionsskolen ved Mia L den 16.6.2016 kl. 1330.
Brandmyndigheden har været på inspektion i Ungehuset, brandslangen er godkendt. Dog bør
den monteres brandtæppe i køkkenet. Ungerådet har 2 brandslukkere hvor af 1 vil blive monteret
i køkkenet.
Forældre har kontaktet styrergruppen, og beder Ungerådet om at lægge pres på Kommunen ifm.
stoffer omkring miljøet ved huset og bowlen. Ungerådet er enige om at hvis forældre ser eller
oplever ting hvor stoffer er indblandet, skal de (forældrene) kontakte politiet og ikke Ungerådet
eller UG, i det vi ikke er håndhævere af lovgivningen. Og hvis det er et rygte de har hørt, og
reagerer på bør de selv kontakte kommunen og ikke lade det gå igennem 2. hånd.

1

Biblioteket vil i efteråret lave en stor begivenhed, henvendt til Unge der er interesseret i skønhed
og kosmetik. Og forår 2017 vil det være en stor begivenhed henvendt til dem der gamer (LANparty).
Mht. omskrivning af tekst ifm. Beredskabsplan og stoffer i huset er teksten under revidering, dog
vil denne styrergruppe overlade det til den nye styrergruppe, denne stemmes ind 15.6.2016.
Den PC der står på kontoret må ikke flyttes eller afmonteres, det er forbudt.
Slush ice maskinen kan ved ungerådets arrangementer lånes, dog er der et opstartsgebyr på 500
kr. som skal finansierer slush ice væske til maskinen. Den SKAL rengøres efter lån, dvs. som
minimum skylles igennem. Dem der ikke gør det bliver noteret.
5.

Fra UG:
TDC Home er nu frameldt. (besparelse på 5.000 kr./pa)

6.

Fra Kassereren Økonomi/Regnskab: Drift råd: rest 15.000 kr. Drift hus: 40.851 kr. Etablering
–4.078 kr.
Kommende udgifter: Kamera indkøb 2.500 kr, DDR indkøb 4.000 kr, BowlDay 5.000 kr.

7.

Aktivitetsplanen:

-

15.6.2016 VALG til styrergruppe kl. 1900 – 2200 v/ Anja, Julie, Mikkel og UG.

-

19.6.2016 kl. 10 – 13 Lær at cykle sted Ungehuset, husk tag cykelhjelm med. Mathias,
Mia L, Anja og Juki.

-

23.6.2016 Skt. Hans ved Åen Koordinator Anja. Arb. Grp: Morten, Søren, Jesper. heksen bliver lavet af Børnehaven ”Lysningen”, der belønnes med flødeboller. Sponsoratet
udbetales af Udviklingsrådet Varde By.

-

20.6.2016 Fastholdelse af unge i Varde kommune. Gudrun, Emil og Jesper. + Julie.
14.8.2016 Cykel for sagen?
TV2 på tur 2016. (male cykler til udstilling)
15.9.2016 optræder Pede B + DJ Noice i Værket.
Arbejdsgruppe: Jonathan Bagger, Morten Freund, Ebbe Lawetz, Simon Bork, Hanna L,
Mads Vejstrup).
Oktober Halloween: Gudrun, Morten F, Anja og UG.
Mit Assist drenge mellem 14 – 19 år, har henvendt sig, de bedes komme med tilbud efterår 2016, da Ungerådet er i en omstrukturering med ny styrergruppe og ikke har plads
i kalenderen pt.

-

-

18.6.2016 Bowl Days i Bowlen. (Styrergruppen for skaterne + UG) + Mia L, Mathias, Julie, Speedy. Møde tid kl. 1000 i huset.

Arrangementer vi gerne vil have i Kultur kalenderen sendes til Lone M. (lmik@varde.dk)

8.

Tiltag/indlæg/forslag fra byråd, udviklingsråd/andre:
24 timers skat v/Tobias, man skater amok i 24 timer, crasher og ser film på storskærm. Man kan
overnatte i Skatebowlen, morgenmad i ungehuset. Arb. Grp. Søren, Gudrun og Tobias.
Mathias og Gudrun har fjernet træet ved 3 kanten. Tak.
Biblioteket har doneret PCér garfik kortene er gode, PC gruppen ser på om der skal flyttes grafik
kort rundt.

9.

Næste møde: VALG 15.6.2016 kl. 1900. Konstituering 16.6.2016 kl. 1900 Ungehuset.
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10.

EVT.

Arbejdsgrupper:
Bowldays: Juki, Heino, Martin, Lasse, Tobias, Gudrun.
SKT. Hans: Anja, Jesper, Søren, Morten
Rubanforum & Tværpolitisk samarbejde v/Bauke
Bibliotek: Gudrun.
Unge flygtninge i Varde kommune:?
Nøgle administrator: Morten Freund ( + 1 skal findes)
TV2 på tur 3 dage sommer 2016: Anja, Martin, Tobias.
Halloween 2016: Gudrun, Morten F, Anja og UG.
Varde Å- dag: Søren, Morten.
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