Referat fra 65. Ungerådsmøde i Varde
25.8.2016 kl. 1700 Mødested: Ungehuset i Varde.
Styrergruppen for år 2016 (juni) – 2017 (juni)
Mikkel Thomsen, Gudrun A Dalbø, Jesper B. Nielsen, Morten Ankerstjerne, Tobias Bager, Siw Lange, Bashir
Alifi, Mehmed Keserovic, Jonathan Bagger, Anja Fuglebjerg.
Ikke mødt: Anja Fuglebjerg
Andre deltagere: Mia L, Anna V, Sebastian, Marcus, Fairuz, Omar, Niki, Simone D, Bauke, Julie, Søren,
Morten F.
Gæster: Ditte Sjørslev og Ivan Plauborg
Mad: Juki
Referat laves af: Ungeguide/Juki.

1.

Valgt ordstyrer: Jonathan Bagger.

2.

Godkendt dagsorden og referat.

3.

Fra formand og næstformand:
Jobcentret (Inga) har bedt om yderligere en nøgle, de vil gerne bruge Ungehuset til aktiviteter i
Jobcenter regi. Ungerådet har ved flertal besluttet, at Jobcentret ikke kan få lov til at bruge
Ungehuset, idet det forgangene år har brudt reglerne mht. aldersgruppen 15-25 år, og de ønsker
ikke andre unge i Ungehuset når de er der, de lukket køkkenet for alle andre brugere.
Syrisk dansegruppe, har bedt om sidste chance, de er opmærksomme på de ting de ikke
overholder når de bruger Ungehuset og lover at rette op, nøgle vil blive inddraget ved gentagelse
af overtrædelse. (de låser døren for andre, de lukker ikke vinduer når de går, så ungehuset står
åbent, de inviterer børn under 15 år ind i Ungehuset). Et flertal i Ungerådet har sagt ja til én og
sidste chance.
Ungerådet bakker op om arrangement med Mygin (Stoffer blandt unge) på biblioteket.
Ungehuset er hen over sommeren blevet raseret og der er begået hærværk af huset, derfor
valgte styrergruppen at lukke huset indtil start af ungerådsmøder den 25.8.2016. Ungerådet leder
efter en plan der kan stoppe de destruktive unge. Da de med deres hærgen gør resterende
bruger kede af det.
Der vil i Ungehuset blive en opbevaringsboks med 20 skatersæt til skolebørn, nøglen vil
opbevares hos Heino Jensen.
Gudrun har deltaget i ”kunst på farveladen” august 2016.
Indkøb af Danse pads, viste sig at være et fup firma og de har snydt Ungerådet for 1.800 kr.
Gudrun og Speedy tager kontakt til firmaet, for at se kvittering for modtagelse, hvorefter vi vil se
hvad vi kan gøre.

4.

Fra Ungerådet:
Morten F, laver en lås til musik remedierne, idet ved sidste udlån, blev udlånt materiel lagt i
Ungehuset som et stort rod, og scenen er ikke sat op, som den stod da den blev lån ud, hvilket er
utilfredsstillende.
Ungerådet har en søndag i sommerferien afholdt ”lær en flygtning at cykle” der møde 1 person
op til arrangementet, hvor Mia L, Mathias og Juki stod klar til at instruerer, på baggrund af det
ringe antal interesserede, ønsker ungerådet ikke at arrangerer flere af disse arrangementer.
BIO i Naturen var en succes for Ungerådet, og vi vil gerne deltage igen.
Skolereform´s møde på Kommunen var en succes og Ungerådet ser sig som god
sparringspartner til Udvalget for Børn og Unge mht. skolereform og undervisning.
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BowlDays 2016, stor succes og der et ønske om at afholde det igen i 2017.
Skt. Hans aften en succes med deltagelse af ca. 300 vardensere, tilbagemelding har været:
Bålet blev tændt for tidlig, bålet blev tændt for sent, arrangøren var for ung, Bålet ville ikke tænde
(regnvejr), kommunen kunne ikke hjælpe med brænde til bålet lige som tidlige år. Ungerådet
syntes det var en succes. Den børnehave der ville lave heksen, brændte os af samme dag.
Ungerådet overvejer om de vil dette arrangement til næste år.
5.

Fra UG:
Gennem gik økonomien og de 3 konti. Økonomien er nu overdraget til ny kasser Jonathan
Bagger.
Der har været uhensigtsmæssigt brug af købekort fra Føtex, ingen af dem der har udleveret
købekort eller som har videre udlånt købekort, vil vedstå sig købene. Ved gentagelse vil købekort
blive inddraget og kun kasser og Ug vil have disse.

6.

Kasser Jonathan Bagger forstod ikke at tolke de tilsendt filer, med konto udskrifter, så UG
overtog.(Kasser mangler stadig af få gennemgået hvordan skemaer læses).

7.

Arrangementer:
NAU projektdag: 24-9-2016 tilmelding på NAU hjemmeside.
Jazzmusik: 10.9.2016 (Ditte giver 1.000 kr. + materialer til kaffe og kage)
Rengøring i Ungehuset: 11.9.2016 kl. 1300 v/Gudrun.
Elevrådsdag 14.9.2016. I Ungehuset: Gudrun og Mikkel. (Ungdomsskolen JPEO).
VIN-YL vol. 2 17.9.2016 kl. 1830 i Ungehuset: Morten F og Jonathan
Halloween møde på biblioteket: 20-9-2016 kl. 1430 v/Lasse Frøkjær (Gudrun deltager)
Integration ungearrangement 1.10.2016 på Lykkesgård skolen: Bashir og Mehmed (2.000 kr.)
Male rampen med Per Otto Dato: ? tid: ?

Arbejdsgrupper:
Rampen: Male projekt v/Ditte Sjørslev. Bage-kage Gruppe: Søren, Simone, Marcus, Tobias
Pede- B arrangement: Morten F og Mikkel. OBS! Entre 50 kr.
Rubanforum & Tværpolitisk samarbejde v/Bauke
Bibliotek: Gudrun.
Unge flygtninge i Varde kommune:?
Nøgle administrator: Bashir A. og Morten Freund
Halloween 2016: Gudrun, Morten F, Anja, Bauke, Mikkel, Mathias.
8.

Nye tiltag og forslag:
NB: Varde Handelsskole har lånt en højtaler ansvarlig: Bashir Alifi.

Næste møde: Ungerådsmøde nr. 66/2016. Torsdag den 22. september 2016 kl. 1700.
Mad: ?
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