Referat fra 76. Ungerådsmøde for Ungerådet i Varde
26.6.2017 kl. 1700 Mødested: Ungehuset i Varde.
Styrergruppe: Anja Fuglebjerg, Mikkel Thomsen, Jesper B. Nielsen, Siw Lange, Bauke Keulen, Martin
Andreasen, Nicki Hansen, Simone Dupont, Alberte Bendtson, Hatem Karim.
Deltager: Anja Fugleberg, Mikkel Thomsen, Jesper B. Nielsen, Bauke Keulen, Nicki Hansen,
Ikke tilstede: Siw Lange Martin Andreasen Simone Dupont, Alberte Bendtson, Hatem Karim (karantæne).
Referat laves af: Ungeguide/Juki.
Mad: Koldskål / Nicki.
1.

Valgt ordstyrer: Ordet er frit.

2.

Godkendt dagsorden og referat.

3.

Fra Formand og Næstformand:
Der er sat et mistillidsvotum på Hatem Karim, og enig styrergruppe har afsat ham som
næstformand, i stedet træder Bauke Keulen ind på Næstformandsposten samtidig med han
varetager økonomiposten.
Skt. Hans aften blev aflyst, efter at det der skulle have været en let opgave at få brænde af
kommunen viste sig at være umuligt, efter dialog med Sommerlandet, kunne de heller ikke
være behjælpelige med brænde. Det skal nævnes at: Musik, kaffe/kage, brandvæsen, heks
og sange var klar. Fremover vil Ungerådet takke nej til opgaver der ligger i ”voksen regi” hvor
ungerådet vil fokuserer på events til og for unge.
Uheldigt opslag fra Udviklingsrådet om at Ungerådet ikke magtede at arrangerer skt.hans
blevet efterfulgt af en shitstorm på facebook. Ungerådet har taget dette til efterretning og gjort
Flemming Bynge opmærksom på, han forklarede at det var folk der havde misforstået
opslaget, som nu er fjernet fra FB.
Ungerådet siger nej tak til Ditte Kulturspinners tilbud om at møde om med kaffe kage bod til
Jazz arrangement for ældre.
Bauke vil efter sommerferie inviterer til strategimøde om hvordan vi kan lave flere
arrangementer i ungehuset.

4.

Fra Ungerådet:
Skaterne vil gerne lave 24 h/skate 22. til 23. juli 2017 der er godkendt 2.000 kr. til indkøb af
mad og drikke.
Kontaktpersoner:
Overvågning: Edin og Bauke
Nøgleansvarlig: Mikkel
IT materiel indkøb: Nicki
Det vil fremover have konsekvens af bødestraf når der ryges i Ungehuset efter en gruppe på
5 mand et taget i, at ryge vandpibe i TV stuen, med mangel på respekt for både regler og
offentligbygning, hvor det er absolut og vedtaget ved lov, strengt forbudt at ryge. Bøden ligger
på 2000 kr. hver enkelt rum der ryges i og karantæne af 1 md. Varighed.
Ungerådet ønsker oftere oprydning og rengøring, det besluttes at skal være den 15 og 25 i
hver måned med 4 timer pr. gang.
Indkøb af 2 stk. ghettoblaster til ca. 2000 kr. stk. er godkendt. De skal stå henholdsvis TV stue
og stort rum. De låses fast så ikke de kan flyttes.

5.

Fra UG:
Jeg har kontaktet tømrer og aftalt håndtag med lås, på alle vinduer. Omkostning ligger på
8000 kr. En nødvendighed idet flere unge har skjult at de har åbnet vinduer og senere bryder
ind i Ungehuset ulovligt.
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Jeg forklarer ungerådet at de dumme, barnlige og hånlige kommentarer mht. skt.h ikke skal
tages personligt, det er ofte folk der har det som hobby at kommenterer på opslag, ikke
særligt konstruktivt. UG bakker op omkring at ungerådet fremover skal tage sig af at være
unge og lave events for unge.
Der er ikke opbakning til Sponsor - Sommerbingo 2017 så den aflyses.
6.

Status på økonomien. Bauke gennemgik økonomien på en god måde.

7.

Arrangementer/Aktivitetsplan:
22-23.7.2017 24 hour skate v/Nicki
22.8.2017 UR 77. Oksøbl Samuelsgaarden kl. 1830 (mødes v/UH kl. 1700)
10.9.2017 kl. 11 – 16 Street gadefest og musik v/? Kan UR tjene penge på vaffler?
13.9.2017 i Værket. Ungdomsskolens demokratidag.
? Brand og førstehjælps kursus
? Grill arrangement v/UG

8.

Næste møde: Ungerådet mødes til valg den 22.8.2017 kl. 1700. i Oksbøl Samuelsgården
Mad: Pizza og sodavand.

9.

Evt.
Gudrun fortæller at Biblioteket gerne vil sparre med ungerådet, Bauke har meldt sig og vil
tage fremadrettet kontakt med dem.
Ungerådet vil gerne have Alt for Damerne og History som magasiner i ungehuset.
Jesper vil gerne låne højtaler til arrangement med Varde Handel lørdag den 1.7.2017 kl. 1030
- 1300.
Ny seddel med regler for ungehuset sættes op, så håber vi at brugerne læser dem og ikke
smider sedlen ud.
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