Referat fra 78. Ungerådsmøde for Ungerådet i Varde
10.9.2017 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 Fuglebjerg, Bauke Keulen, Siw Lange, Simone Dupont, Alberte Bendtson.
Gudrun, Emil T, Mathias K, Tobias Bager.
Ikke mødt: Mikkel Thomsen, Jesper Nielsen, Nicki Hansen, Hatem Karim (karantæne), Martin Andreasen.
Referat laves af: Ungeguide/Juki.
Mad: Madambassadørerne Simone, Alberte og Tobias (test arrangement).
1.

Valgt ordstyrer: Siw.

2.

Godkendt dagsorden og referat.

3.

Fra Formand og Næstformand:
Kommunen Vibeke Claudia har henvendt sig for at spørger ind til en ide mht. PR for KV17
og unge. (Selfi med en kendt fra Varde), Ungerådet det er dårlig ide og mener det kunne gøre
på en anden måde end det foreslået. (evt. arbejdsgruppe Siw og Simone).
Bauke er nu uddannet til at kunne kode nøgler.
Presse dækning af Borgmester kommer i Ungehuset tir. 11.9.2017 er på plads v/Anja og
Bauke.

4.

Fra Ungerådet:
Cards Against Humanity + Vinyl arrangementet gik godt, det var hyggeligt og god opbakning
om arrangementet.
Der bliver indkøbt 2 stk. ghettoblaster til Ca. 2000 kr. stk. (er godkendt).De låses fast og kan
ikke flyttes.
IT materiel indkøb V/Emil Tauchi (Godkendt) Værket bliver rammen, holdet spillerne i Varde
kommune skal lave PR for Ungerådet, Værket og Varde Kommune. Emil har strategien og
planen for udrulning, indkøb sker september 2017.
Der mangler en afklaring mht. 3 deling fra real Danina mht. kælderprojekt. Morten Freund
har ikke meldt tilbage til Gudrun, Toke eller Juki. Gudrun vil hjælpe Morten for svar.
Overview Party LOL v/Emil nov.2017. Der er godkendt 600 kr. Til chips og sodavand.
Cheferne fra Havanna Frank og Mathias vil sparre med Ungerådet og vise hvordan man
planlægger arrangementer og ikke mindst PR. delen.
Gudrun ser på modellen med at låse PS4 konsol og joystick til bygningen, så de ikke kan blive
fjernet fra huset, hvilket er sket med de forgående, ungerådet har besluttet ikke at indkøbe
flere før der er en model der vil modvirke tyveri.
Ungerådet mener det er belastende for samarbejdet mellem Ungerådet og Torben Berthelsen
at han gentagende går og sender signaler om, at han syntes Ungehuset ser lukket ud og at
der ingen aktiviteter er på adressen. Formanden tager sig af dette. Ungerådet er blevet
opmærksomme på at være unge og lave unge arrangementer, dette både i huset og
andre steder i kommunen. Voksne arrangementer er kraftigt nedprioriteret. (også nævnte i ref.
fra juli).

5.

Fra UG:
Horror Race v/Provarde, ungerådet er ikke interesseret i at stå for arrangementet, men de vil
gerne deltage.
Det er godkendt at der gives en opmærksomheds gave fra Ungerådet til JPEO okt/2017.
UG har bestilt en kasse til 3D printer (350 kr.) og en flødebollekatapult til ungerådet
v/Produktionsskolen. Godkendt af Ungerådet.
UG planlægger Sponsor B.I.N.G.O. 13. oktober 2017. Godkendt af Ungerådet.
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6.

Status på økonomien. V/Bauke.

7.

Arrangementer/Aktivitetsplan:
12.8.2017 Borgmesteren holder møde med unge i Værket kl. 1900 (pizza og sodavand)
13.9.2017 Ungdomsskolens demokratidag. Kl. 0800 – 1400 v/Jesper Hartvigsen (Anja,
Gudrun, Bauke, Simone og Juki)
29.09.2017 BP jubilæum 75 år. (Anja, Gudrun og Ingrid står i alkoholfri bar).
UGE 39. Søren fra NAU komme i værket, de besøger 20 forskellige Ungeråd, der skal tales
om vedtægter og driften i ungerådet (ment som hvordan gør vi det i Varde).
13.10.2017 Ungerådsmøde nr. 79 kl. 1700
13.10.2017 Sponsor B.I.N.G.O v/UG. Kl. 1900
18.10.2017 Ungerådet tager med Natur/Kultur på Rav jagt + besøg i Tirpitz.
31.10.2017 Halloween i Sommerlandet Ungerådet deltager med 10 uhyggelige statister.
08.11.2017 Date en politiker i Ungehuset arrangement med ”Demokrati på Vestjysk”.
11.11.2017 Overview Party LOL (Leagues Of Legend) kl. 1900 – 0200.
21.11.2017 Kommunalvalg i Varde kommune. HUSK at brug jeres stemme.
November Tivolidag: Arbejdsgruppe: Siw, Anja og Alberte
November Event i Fangeborgen. Udfordrende og spændende måde at være sammen på
v/Simone
September / Oktober smagning for unge +18 (venter på dato fra Vinspecialisten).

8.

Næste møde: Fredag den 13. oktober 2017 kl. 1700. Mad: Døde-fingre (røde pølser) med
tykke fede ligkistesøm (brød). Salat med biller og edderkopper (salat med græskarkerne oa).
Drikkelse blod (solbærsaft el. rød sodavand).

9.

Evt.
Der har været pænt og ryddeligt i Ungehuset. En større gruppe har karantæne fra Ungehuset
på grund af manglende respekt for inventar, oprydning og rygeforbud i kommunens bygning.
De 2 glas ruder i ende gavlen er blevet smadret af 2 omgange, gerningsmanden efterlyses,
regning på hærværket ligger til denne når vedkommende findes.
Gudrun har fået en dartskive til Ungehuset, denne vil blive placeret sammen med pilene på
kontoret.
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