Referat fra 80. Ungerådsmøde for Ungerådet i Varde
7.11.2017 kl. 1700 Mødested: Ungehuset i Varde.
Styrergruppe: Anja Fuglebjerg, Mikkel Thomsen, Siw Lange, Bauke Keulen, Martin Andreasen, Nicki
Hansen, Simone Dupont, Alberte Bendtson, Hatem Karim.
Deltager: Anja Fuglebjerg, Bauke Keulen, Simone Dupont, Gudrun, Emil T, Alberte, Siw, Hatem, Martin,
Marcus, Junic og Ahmed
Ikke mødt: Mikkel og Nicki
Referat laves af: Ungeguide/Juki.
Mad: Cup Nudler (den helt billige slags)
1.

Valgt ordstyrer: Hatem

2.

Godkendt dagsorden og referat.

3.

Fra Formand og Næstformand:
Anja har indkøbt sofaer i genbrug til 650 kr. hun sætter hjul under så de er lette at flytte rundt
med.
Whappen koster 1.000 kr. om md. Det vil Ungerådet ikke betale.
Bauke indkøber 3 ks sodavand 2 ks øl til demokrati på vestjysk.

4.

Fra Ungerådet:
Varde E-sport er nu en realitet, de vil danne en forening, formændene er Emil T, Ahmed T og
Benjamin. IT materiel er indkøbt og E-sports T-shirts er på vej i trykken inkl. Gamer navn.
Der bliver oprettet Bootcamps i Ungehuset. Foreningen vil på sigt søge sponsorater til rejser
og udvikling, der er et mål om at så mange Vardespillere som muligt skal være medlem. Esport Varde vil være et sted hvor man udvikler sig, målet er at skabe samvær med ligestillede
og udvikle/sparre med talenter der har potentiale til at opnå professionel status. Vigtigt for Esport Varde er at være transparent.
Der deltog 3.000 personer til Halloween i Sommerlandet, ungerådet har givet tilsagn om at
deltage i 2018.

5.

Fra UG:
Klæde til pool bordet, er 3.000 kr. (sat i værk)

6.

Status på økonomien. V/Bauke.

7.

Arrangementer/Aktivitetsplan:
08.11.2017 Date en politiker i Ungehuset arrangement med ”Demokrati på Vestjysk”.
10.11.2017 Fangeborgen arrangement inkl. aftensmad kl. 16-20 v/Simone.
15.11.2017 LinkedIn. Arrangement hvor vi oprette og taler om dette forum. v/UG
19.11.2017 Madfællesskabernesdag. Vi spiser sammen I Ungehuset v/Madambassadørerne
21.11.2017 Kommunalvalg i Varde kommune. HUSK at brug jeres stemme.
23-25.11.2017 NAU Landsmøde i Middelfart. Alberte, Bauke, Simone og Hatem
29.11.2017 Brætspilsaften i Ungehuset (Cards against Humanity + Shout out)
12.12.2017 Ungerådets julefrokost (Anja bestiller mad) inkl. pakkeleg medbring 1 pk a 20 kr.
19.12.2017 Ravjagt om natten v/UG. (opretter event)
Mellem jul og nytår E-sports event v/Emil og Ahmed (800 kr. chips og sodavand).
Fredag d. 19.1.2018 VI … SM for unge +18 kl. 19-22
Januar 2018 Tivolidag Arbejdsgruppe: Siw, Anja og Alberte
Januar ØS v Bauke

8.

Næste møde:
Tirsdag den 12.12.2017 kl. 1800. Mad: Julefrokost (kom med forslag til menu og evt. sted)

9.

Evt.
De syriske dansere deltag i UR, de ønsker at få udleveret nøglen igen, ungerådet vil indtil
videre åbner op for dem de 2 dage de ønsker at danse, de skal underskrive ny erklæring og
forstå det ansvar der følger med udlevering af nøgle.
Alberte og Anja foreslog en tur til IKEA, for at købe hygge ting til den nye/gamle sofaer.
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