Referat fra 69. Ungerådsmøde i Varde. 22.12.2016 kl. 1700 Mødested: Værket
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: Siw lange, Mehmed Keserovic, Tobias Bager, Bashir Alifi.
Andre deltagere: Søren, Sebastian, Mathias K, Ida, Mia L, Fredrik, Oliver D.
Gæst: JP, Heino.
Mad: Julefrokost
Referat laves af: Ungeguide/Juki.

1.

Valgt ordstyrer: Gudrun.

2.

Godkendt dagsorden og referat.

3.

Fra Formand / næstformand:
Materialerne til nyt overvågning er opsat og sidste etape er begyndt.
Høringssvar til kommunen mht. hvad Ungerådet mener om de fremtidige besparelser på
B&U området, skole nedlæggelse, arbejdsgruppen mødes første uge i januar og laver et
svar Gruppen er: Mikkel, Gudrun, Anja, Simone, Bashir og Sina. (Gudrun indkalder til
møde). Inden 8.1.2017.

4.

Fra Ungerådet:
Ny skaterkasse er placeret i Værket, så der er nu 2 kasser med udstyr. Ansvar for kasserne
har ”skate in school” gruppen.
Rygeskur v/Ungehuset, er under behandling. Varde kommune spørger andre kommuner om
de har en af de runde grå, gl. busskurer.
Varde giv det videre, Ungerådet fik i år bagt småkager til i alt 50 familier, alle familier der har
det småt med penge hen over julen.
Der blev diskuteret konsekvenser for den gruppe af unge der sviner i Ungehuset.
UR 70 vil dette blive sat på dagorden. F.eks. Advarsel, karantæne 1 md. Nøglekort bliver
inddraget.
Kulturspinner har henvendt sig om ”demens inkl. pårørende, evt. et arrangement/aktivitet fra
Ungerådet. Ungerådet tager allerede del i dette, FM svarer Ditte.
Ifm. samarbejdet med Smedieværkstedet har Ungerådet søgt midler på 125.000 kr. som
skulle anvendes med henblik på musik og kultur arrangementer i/omkring Kulturspinneriet.
Kommunen har sendt et afslag.

5.

Fra UG:
Bredskabs plan rev. 1 vedhæftet som bilag.
UG siger tak for indsatsen i 2016. Vi ses frisk og super klar i 2017.

6.

Status på økonomien. V/Jonathan. Den ser fin ud vi holder os inden for budgettet. Der ud
over har Kommunen bevilliget ekstra midler til opgradering og flere arrangementer.

7.

Arrangementer/Aktivitetsplan:
1/1.2017 kl. 1300 Hang over Cinema v/Gudrun, i Værket.

1

Kommende arrangement WE love SUSHI Vol. 4 v/Emil Yusaku.
8/9.2.2017 JOKEREN på biblioteket kl. 1900.
EU Unge-kongres i Århus 10.10.2017. Ungerådet sender Emil + 5 som repræsentant
8.

Biblioteket har spurgt Ungerådet om de vil være med til at arrangerer et arrangement med
JOKEREN, på biblioteket den 8 eller 9. feb. 2017 kl. 1900. Økonomien kommer fra en pulje
der hedder ”Ung til Ung pulje” Der vil være 120 billetter til salg. Forventet entre pris 50 kr.
Arbejdsgruppe: Mikkel, Gudrun, Mathias, Anja, Simone, Sebastian

9.

Næste møde: Ungerådsmøde nr. 70/2017. Den 30.1.2017 kl. 1700. Mad: Mathias K. (stegt
flæsk m/persillesovs)

10.

Evt.
Ungdomsskolens demokratidag forventes at blive den 13. september 2017 i Værket.
Ida: fortalte om RDK Ungdom Syd Vest gerne vil have lov til at anvende Værket et par enkelt
gange i 2017. Ungerådet kigger på det når der kommer noget konkret.
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