Ref. 82. Ungerådsmøde for Ungeråde Varde, 23.1.2018 kl. 1800 i Ungehuset.
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, Alberte, Hatem, Edin, Celina, Ida,
Nazmir.
Ikke mødt: Martin, Siw, Nicki.
Gæst: Mia L.
Referat laves af: Ungeguide/Juki. Mad: Pizza v/Anja og Alberte
1.

Valgt ordstyrer: Mia L (Gæst)

2.

Godkendt dagsorden og referat.

3.

Fra Formand og Næstformand:
Bauke forlader posten som Næstformand og kasserer, han har fået job i København pr.
1.2.2018 Tillykke med jobbet, vi vil i Ungerådet komme til at savne dit kæmpe engagement og
positivitet.
Anja vil oprette en arbejdsgruppe der ser på forskellige modeller af åbningstider i Ungehuset
(Anja – Alberte – Simone – Mikkel).
Ny rengørings firma skal findes, idet Baljes rengøring opsiger aftalen asap. Alle kan komme
med forslag til hvem der skal indhentes tilbud fra. Hvem der får opgaven afgøres ved næste
UR møde.
Anja aflyser Tivolidag.

4.

Fra Ungerådet:
Ny næstformand: Simone Dupont er valgt.
Ny kasserer: Mikkel Thomsen er valgt, på opfordring fra UG, idet Mikkel har været Formand
for Ungerådet og derved kender procedure og processer og kan derfor tiltræde posten uden
træning og oplæring.
Det er besluttet at kasserer i Ungerådet kan indkøbe en IPad til brug af føring af budgetter og
regnskaber i Ungerådet og huset. IPad vil fremover følge stillingen kasserer i Ungerådet/hus.
Estimeret pris: 2.100 kr.
Gudrun er blevet kontaktet af JV for et interview, der afholdes et BSM asap deltager Gudrun,
Alberte og en mere.
Det var en succes med VISM for unge +18, Ungerådet har fået ros for exceptionel god ro og
orden, måske gentager vi succes i efteråret.
Ungerådet ønsker at afholde åbent hus arrangement i Ungehuset for alle interesserede i
Varde kommune. Arrangør er Simone, som finder en dato og en gruppe der vil hjælpe.
Det er besluttet at Ungehuset afholder fastelavn 9.2.2018 kl. 1900 - ? budget 1.500 kr.
Ungerådet har besluttet at udleverer nøgle til VU repræsentant Ida Larsen.
Mikkel tager sig af VVS i køkkenet batteri sidder løst og trykket + varmt vand virker ikke
optimalt. Og han vil kontakte tømrere for at få ordnet dørgrebet, i hovedør fordi det sidder løst
/ er vredet i stykker.

5.

Fra UG:
Juki har tilbudt at kører 1 time om dagen, ifm. Personlig henvendelse ved ansøgning om
sponsorater, underværker har endnu ikke benyttet sig af tilbuddet.
UG inviterer til Midnats- rav- tur fredag den 26.1.2018. kl. 21 – 24. Vi slutter af med var kakao.
UG og Ungerådet har besluttet at afholde Byt til Nyt 1. april 2018 kl. 10 – 15
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6.

Status på økonomien. V/Bauke.

7.

Arrangementer/Aktivitetsplan:
26. januar 2018 Rav- jagt om natten v/UG. Mødested Ungehus kl. 2100
9. februar 2018 Fastelavn i Ungehuset v/Simone
1. april 2018 Byt til Nyt i Ungehuset v/Gudrun og Juki

8.

Næste møde: tirsdag d. 20.2.2018 kl. 1800. Mad: Hatem

9.

Evt..
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