Referat fra 67. Ungerådsmøde i Varde
25.10.2016 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 fra styrergruppen: Mehmed Keserovic, Morten Ankerstjerne, Siw Lange, Mikkel Thomsen.
Andre deltagere: Nicki, Simone D, Julie, Søren, Morten F, Anna, Skater Jesper, Diana S, Nashmir.
Gæst: Louise fra Mammas house og online gæst Mia Tauchi fra Mad- ambassadørerne
Mad: Julie og Morten F.
Referat laves af: Ungeguide/Juki.

1.

Valgt ordstyrer: Anja F.
Vores gæst Louise fremlægger hvad hun kan gøre for ungerådets medlemmer, da det var meget
personligt ligger der nu et åbent tilbud til ungerådet, at hvis de får et behov, vil vi invitere Louise
til et lukket/privat møde. Louise er jordmoder og har en stor viden inden for kroppen, fysiologien
og sindet.

2.

Godkendt dagsorden og referat.

3.

Fra næstformand:
Formanden fortsætter som nøgleadministrator.
Der har været indkaldt til akut for styrergruppen (mødt op: Jonathan, Mikkel, Gudrun, Siw og Juki)
møde vedr. 2 tillidspersoner har brudt reglerne ved at skate indendørs (voldsomt) og lukke
mindreårige ind i ungehuset, derfor skal de har inddraget deres nøgle, idet de kender reglerne for
at have en nøgle udleveret. De vedrørende bliver kontaktet af formanden, der står for
inddragelsen.
Heino Jensen fra skater planet varde/skateinschool, har på skaterplanet opfordret skater
gruppen til at møde op i Ungerådet og få en nøgle udleveret, da det ikke er noget problem.
Forman og næstformand vil gerne understrege at ikke alle barer kan få en nøgle udleveret og
dette besluttes af ungerådet ved ungerådsmøder.
Opridsning af krav til tillidspersonerne og nøglebærer v/Gudrun.
Fup firma med dansemåtterne, her vil Gudrun rate dem på Trustpilot.
Nyt overvågnings anlæg er bestilt og vil blive opsat når det ankommer ansvar KLAUDIS.
Sebastian og Jesper vil gerne hjælpe med at få det sat op.
Når Ungerådet kigger filer igennem på overvågningen, skal der være 2 personer tilstede, dette for
at beskytte dem der ser på overvågningen, så det ikke kan påpeges, at det er en enkelt mands
udtale.
Gudrun at opfordre ungerådet til at deltage i Nissefestivallen 26 – 27.11.2016, idet man kan tjene
penge på aktiviteter. Gudrun oprette gruppe på FB hvor man kan tilmelde sig.

4.

Fra Ungerådet:
Poledance Regitze N, fra Varde Efterskole er endnu ikke kontaktet, de henvendte sig i juli md.
2016 Gudrun vil nu tage kontakt til dem.
forløb godt, alle elevråd er nu informeret om ungedemokrati og indflydelse, tur til KBH ligger i
Nov, Gudrund kender dato. Der vil være deltagelse fra Ungerådet: Nicki og Tobias B.
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Smedie værkstedet – Tobakken – Ungerådet - Underværket. Der skal afholdes 9 arrangementer
om året. Varde kommune kan stille 125.000 kr. til rådig, hvis kravene bliver opfyldt.
Henvendelse fra Kommunen Kultur afd. Om Ungerådets deltagelse i Nissefestival, er blevet
nedstemt, så ungerådet deltager ikke.
Skolestrukturmøde, var ikke interessant for ungerådet, så Gudrund forlod mødet før tid.
Mad- ambassadør fra Suhrs Højskole, NAU og DUF vil komme til næste ungerådsmøde i Ølgod
21.11.2016 og fortælle om Madfællesskabet inkl. aftensmad som indeholder lokale fødevarer fra
Varde kommune. Middagen vil foregå onsdag 30.11.2016 i Ungehuset kl. 1630 – 2000.
Ansvar: Mia Tauchi hjælpere: Søren, Sebastian, Jesper B.
Søren B og Gudrun vil konstruerer en kasse der beskytter 3D printeren.

5.

Fra UG:
Indstilling af Varde Kommune som årets Ungdomskommune, ingen kom med tilbagemelding om
indstilling af kommunen. (Argument Christian).

6.

Kasser Jonathan Bagger kom med status på økonomien. Det ser rimeligt ud.

7.

Arrangementer:
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, Anja, Mikkel, Bager, Gudrun, Christian,
Juki, Bauke
18.11.2016 kl. 2000 Film aften v/Christian (Godkendt 400 kr. til chips og sodavand).
19.11.2016 Integration ungearrangement på Lykkesgård skolen: Bashir og Mehmed.
Kommende arrangement WE

SUSHI Vol. 4 v/Emil Yusaku.

December LAN v/Søren. En hel weekend med LAN. Godkendt 1.000 kr. til sodavand, chips og
præmier.
EU Unge-kongres i Århus 10.10.2017. Ungerådet sender Emil + 1 som repræsentant
8.

Nye tiltag og forslag:
5 medlemmer af styrergruppen vælges hver 2. år. ”Blev forkastet”.
PR udvalg i Ungerådet: Morten F. Gudrun og Christian.

9.

Næste møde: Ungerådsmøde nr. 68/2016. Mandag den 21. november 2016 kl. 1700.
Vi mødes ved ungehuset kl. 1700. Mad: Juki (Pagoden i Ølgod).

10.

Evt.
Jesper vil gerne købe den ene mixer, ungerådet har ingen politik om salg af ejendele, og derved
kan det pt. Ikke lade sig gøre.
Morten F. spørger ungerådet om de vil være med til ”Skør med rock” kontakt person Tom
Rasmussen.
Nicki der har skatet indendør i ungehuset, og ved ikke at have være konsekvens da Chris 13 år
igen opholdte sig i huset. Han undskylder mange gange han lover at det ikke vil ske igen og han
vil overholde de regler der er ifm. At være tillidsperson. Han er indforstået med at det har
konsekvens af nøgle inddragelse ved næste hændelse.
Den anden person der er brudt reglerne får inddraget nøglen til huset af formanden eller
næstformanden asap. Navnet kendes af begge.

2

Alle unge under 15 år opholder sig ulovligt i ungehuset.
Julie åbnede snakken om det roderi der er i huset igen igen igen…… ungerådet diskuterede
konsekvens for den gruppe, der respektløst ødelægger huset med affald og hærværk.
Fremadrette vil overvågningen blive værktøj til at finde de pågældende, da svineriet er tiltage
meget. Konsekvensen for de destruktive bliver karantæne fra ungehuset.
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