Referat fra 68. Ungerådsmøde i Varde
21.11.2016 kl. 1700 Mødested: Ungdomsklubben i Ølgod.
Styrergruppen for år 2016 (juni) – 2017 (juni)
Mikkel Thomsen, Gudrun A Dalbø, Tobias Bager, Siw Lange, Bashir Alifi, Mehmed Keserovic, Jonathan
Bagger, Anja Fugleberg, Jesper B. Nielsen, Morten Ankerstjerne.
Ikke mødt fra styrergruppen: Jesper B. Nielsen, Morten Ankerstjerne, Jonathan Bagger.
Andre deltagere: Simone D, Søren, Lars R, Emil T, Sina A, Maria, Sebastian, Mia T.
Gæst: Mia Tauchi fra Mad- ambassadørerne.
Mad: Pagoden i Ølgod.
Referat laves af: Ungeguide/Juki.

1.

Valgt ordstyrer: Gudrun.

2.

Godkendt dagsorden og referat.
Vores gæst Mia fra Mad- fællesskaberne fortæller om arrangementet i Ungehuset 30.
november 2016 kl. 1700 – 2000 hvor der vil blive lagt vægt på ”LOKALE FØDEVARER”
arrangementet er for alle unge i Varde kommune, man skal tilmelde sig på
mia.tauchi@gmail.com snarest muligt. Mia opfordrer jer til at tage en ven eller 3 med til
arrangementet, som er gratis for deltagerne og sponsoreret af Nordea fonden.
Arrangementet vil blive fulgt af fotograf.
Ansvar: Mia Tauchi hjælpere: Søren, Sebastian, Jesper B.
Vores gæst Maria fra pædagogseminariet i Esbjerg fortæller om et projekt, hvor de
studerende fortæller om en App, der kan udvikles af ungerådet, for at få mere synlighed af
hvornår huset er åbent, for målgruppen. Ungerådet støtter op omkring projektet og vil gerne
deltage i spørgeskemaundersøgelse. Tirsdag den 29.11.2016 kl. 0900 mødes formanden
sammen med gruppen fra pædagogseminariet i Ungehuset.

3.

Fra Formand / næstformand:
Materialerne til nyt overvågning er forsinket, kabler er trukket.
Heino har anmodet om at der må stå endnu en Skaterkasse i ungehuset, indeholdende
skater udstyr til skoleklasser. Det er godkendt af Ungerådet. Ungerådet forbeholder sig
retten til at indkalde Skate In shool til møde med henblik på annullering af aftale, hvis der
skulle opstå uhensigtsmæssige situationer og ved mangel på respekt over for reglerne i
Ungehuset.
Høringssvar til kommunen mht. hvad Ungerådet mener om de fremtidige besparelser på
B&U området, skole nedlæggelse, er der dannet en arbejdsgruppe der sender et svar til
høringen. Gruppen er: Mikkel, Gudrun, Anja, Simone, Bashir og Sina. (Gudrun indkalder til
møde). Inden 8.1.2017.
Komponist har opsøgt Ungerådet for at arrangerer et event i foråret Maj/2017,
”HORISONTENS MUSIK” arrangementet er for både musikere og ikke musikere, Tovholder
fra Ungerådet er Sebastian, i gruppen har han Gudrun og Simone.
Der deltager ikke nogen fra varde ungeråd i NAU´s landsmøde.

4.

Fra Ungerådet:
Poledance Regitze N, fra Varde Efterskole. Ved forventningsafstemningen viste det sig at,
Regitze havde den opfattelse at Ungehuset skulle investerer i materialer til poledance, det
har Ungerådet ingen interesse i da der ikke findes nogen der danser dette i ungerådet.
Ungerådet siger derfor nej tak.
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Integrations arrangement for unge mellem 15 – 25 år gik godt, der deltog 120 personer. Sted
Lykkesgårds hallen. Mehmed sender billeder der kommer på hjemmesiden.
Ungerådet forventer at rodet og hvem der skaber det, bliver bedre med det nye
overvågnings system.
Ny skaterforening i Varde, der deltog 13 personer, Siw fra styrergruppen er valgt som
næstformand i foreningen. Foreningen er gjort opmærksom på at den ikke ligger under
Ungerådet, men er en selvstændig forening, med eget CVR.nr. Foreningen søger råd og
vejledning ved Ungerådet. Sebastian fra Underværksforeningen, vil gerne støtte det han kan
ifm. oprettelse af foreningen.
Rygeskur v/Ungehuset, Sina har underøgt hvordan og hvem der kan hjælpe med et rygeskur
(ikke bygning) men simpelt skur med tag/ 3 væge der giver læ for blæsten. Juki rådfører sig
hos Byggesagkyndig ved kommunen. Pris ligger på ca. 10.000 – 15.000 kr.
”Varde giv det videre” bliver i år afholdt af Gudrun, Anja, Jesper D, Tobias og Simone,
samtidig vil man bage ti Nissefestivallen. Juki indkøber cellofan poset og bånd. Bagedag
onsdag den 23.11.2016 i Ungehuset.
5.

Fra UG:
Onsdag aften 23.11.2016, holder varde kommune åbent for alle der er interesseret i at se
hvordan byrådet arbejder, UG opfordre unge med interesse i politik, til at møde op på
Rådhuset kl. 1900.

6.

Status på økonomien. v/Juki. (idet kasserer ikke mødte op).
Jonathan, Mikkel, Gudrun og Juki deltager i Økonomi møde med Jette Poulsen Varde
kommune 6.12.2016 kl. 1530 på Rådhuset.

7.

Arrangementer/Aktivitetsplan:
26-27.11.2016 Nissefestival, med salg af småkager v/Anja
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.

Forslag om indkøb af Viritual Reality = VR pris 7.500 kr.
Der vil til mødet i januar 2017, bliver præsenteret hvad VR kan bruge til v/Lars Jørgensen
og Emil Tauchi.

9.

Næste møde: Jule- Ungerådsmøde nr. 69/2016. Inklusiv Jukis jule quiz med præmier ”ud
over det normale” Mandag den 22.12.2016 kl. 1700. Mad: Juki

10.

Evt.
PS 4, vil blive sat op i Ungehuset når nyt overvågning er sat op. Controllere skal man selv
medbring, idet ungehuset ikke ønsker at indkøbe flere, da vi pt. Har fået stjålet 5 stk.
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