Referat fra 66. Ungerådsmøde i Varde
22.9.2016 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, Bashir Alifi, Jonathan Bagger, Mehmed Keserovic,
Andre deltagere: Nicki, Simone D, Julie, Søren, Morten F, Emil, Mathias Hentze, Christian.
Gæst: Nicolai Boysen NAU. Nicolai præsenterede sig selv og NAU, hvad de kan gøre for os og hvad vi kan
gøre i fællesskab, der blev fortalt om de forskellige konstellationer af Ungeråd rundt omkring i DK, der er pt.
46 Ungeråd/Ungdoms fællesskaber. Ungerådet skal huske at brug NAU når der er spørgsmål om forskellige
ting og sager. Nicolai gjorde opmærksom på at Ungdomspolitikken i Varde kommune er fra år 2010 og
den bør opdateres ikke mindst med at man i Varde kommune nu har et Ungeråd der oven i købet er
blevet udnævnt til Danmarks Sejeste Ungeråd i 2014.
Mad: Juki
Referat laves af: Ungeguide/Juki.

1.

Valgt ordstyrer: Tobias Bager.

2.

Godkendt dagsorden og referat. Rettelse,.MCD arrangement var ikke julefrokost, men generelt
arrangement.

3.

Fra formand og næstformand:
Nøglegruppen virker ikke hensigtsmæssigt, så formand og enigt ungeråd ønsker at Formanden
overtager jobbet indtil næste Ungerådsmøde. Formanden understreger, at man skal kunne
irettesætte dem der bryder reglerne i Ungehuset, f.eks. dem der røg vandpibe indendørs, hvor
nøglepersonen ikke smed vedkommende ud eller efterfølgende søgte hjælp hos
Formand/Næstformand og UG, det viser sig at Formanden måtte høre om sagen fra 3. mand
hvilket ikke er i orden.
Henvendelse fra SSP Torben Berthelsen, ønsker at få udleveret nøgle til Ungehuset, et enigt
Ungeråd stemte nej til dette, dog er TB velkommen til korte visit i ungehuset og han må gerne
have et skab i Ungehuset til evt. kaffe og sodavand.
Der er EU Unge-kongres i Århus i 2017, 10.10.2017. Ungerådet sender Emil som repræsentant.

4.

Fra Ungerådet:
Det er imod ungerådets regler at Mc Donalds, må leje ungehuset og lukke rummene af under
arrangement, derfor gives der afslag på anmodningen.
Pede B arrangement havde besøg af 40 gæster, så det blev til en fed intimkoncert. Kun en
ubehagelig episode opstod da en ældremand på cykel, cyklede op til ungehuset og smækkede
dørene i, dørens lås blev slået skæv, manden præsenterede sig ikke. Episoden er indberettet til
Kristine Gregersen ved Varde kommune.(catering: 200 kr. + 285 kr.). Der bliver foretaget en
evaluering af Tina fra Tobakken.
Poledance Regitze N, fra Varde Efterskole er endnu ikke kontaktet, ny kontaktpersoner er Siw og
Gudrun. De vil i uge 39 kontakte Regitze.
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Kælderprojekt, ny plan er udarbejdet af Jonathan Bagger og Morten Freund, efter at Luca er ude
af projektet, Sponsor middag er planlagt til 29. nov. 2016. Sponsorater søges hos: Albani fonden,
Bevika og Sydenergi.
Skate in school er på plads og skolerne vil få sendt invitationer ud på skolerne via
Ungdomsskolen i Varde. Der er 6 instruktører og 5 datoer planlagt pt. Heino står for økonomien.
Elevrådsdagen forløb godt, alle elevråd er nu informeret om ungedemokrati og indflydelse, tur til
KBH ligger i Nov, Gudrun kender dato(det er d. 9/11 2016). Der vil være deltagelse fra
Ungerådet: Nicki og Tobias B.
Smedeværkstedet ønsker at samarbejde med Ungerådet. Ønsket er 2 fra Ungerådet i
bestyrelsen, så de unge er repræsenteret. Der er en større plan om at der skal afholdes 4
arrangementer i foråret + 4 i efteråret og en i sommerperioden. Der er møde i Smedeværkstedet
d. 3. okt.
2016 kl.16.30 Søren Balje + Mikkel Thomsen + Christian deltager.
Henvendelse fra Kommunen Kultur afd. Om Ungerådets deltagelse i Nissefestival, er blevet
nedstemt, så ungerådet deltager ikke.

5.

Fra UG:
3D printer er ødelagt, i printkortet idet printeren koster 15.000 kr. i anskaffelse skal den repareres
eller sælges. Ungerådet har valgt at reparerer den pris print og rep. = 2.400 kr. Printeren skal
fremover være låst inden i en kasse (gruppe: Gudrun, Tobias, Morten F.) og man skal være
omskolet til den inden brug. Pris kasse ca. 500 kr.
Overvågningssystemet skal skiftes ud, da Ungerådet ikke er tilfredse med det system der er i dag
og service + kommunikation mellem Varde El og Ungerådet er under alt kritik, da Varde El ikke
vender tilbage med svar. Etc. Derfor er KLAUDIS igen blev kontaktet og aktuelt tilbud er blevet
indhentet. Beslutning om hvad ungerådet vælger bliver taget i uge 39/2016.

6.

Kasser Jonathan Bagger deltog ikke UR mødet derfor ingen gennemgang af konto.

7.

Arrangementer:
1 og 2.10.2016 Ndr. Boulevard 95 i Varde Nyt Sted. Gudrun og Emil.
1.10.2016 Integration ungearrangement på Lykkesgård skolen: Bashir og Mehmed.
8.10.2016 kl. 2000 Film aften v/Christian (Godkendt 400 kr. til chips og sodavand).
29.10.2016 kl. 1900 LAN + League og Legende World Championship i Ungehuset (Godkendt,
600 kr. til chips og sodavand). Emil, Hentze og Gudrun.
31.10.2016 kl 1800 – 2000 Halloween i Varde: Hentze, Mikkel, Bager, Gudrun, Christian, Juki
Kommende arrangement WE LOVE SUSHI Vol. 4 v/Emil Yusaku.
Arbejdsgrupper:
Nøgle Admin: Mikkel Thomsen.
Halloween 2016: Gudrun, Morten F, Anja, Bauke, Mikkel, Mathias.

8.

Nye tiltag og forslag:
Nyt rengøringsfirma er på prøve i 3 mdr. ”Baljes rengøring” tilbud er tilsendt, ungerådet har
godkendt ny leverandør og prøvetid. Der ryddes op og gøres rent. Jf. tilbud. 1 gang måneden.
Forslag: 5 medlemmer af styrergruppen vælges hvert 2. år.
PR udvalg i Ungerådet: Morten F. Gudrun, Julie og Christian.

9.

Næste møde: Ungerådsmøde nr. 67/2016. Tir den 25. oktober. 2016 kl. 1700.
Mad: Julie og Morten F.
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10.

Rengørings arrangementet gik rigtigt dårligt kun 2 mødte op, og det var de samme som altid
rydder op, 1 mødte op i en ½ time. (rigtigt ringe og for dårligt af alle dem der ikke mødet op)
Hilsen Gudrun arrangøren af arrangementet.

Ny Tillidspersoner i Ungehuset med nøgle:
Nicki Hansen (skater)
Morten Freund (musiker)
Mathias Hentze (A-gruppen)
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