Ref. 83. Ungerådsmøde for Ungeråde Varde, 20.2.2018 kl. 1800 i Ungehuset.
Styrergruppe: Anja Fuglebjerg, Mikkel Thomsen, Siw Lange, Martin Andreasen, Nicki Hansen, Simone
Dupont, Alberte Bendtson, Hatem Karim.
Deltager: Anja Fuglebjerg, Simone Dupont, Alberte, Celina, Ida.
Referat laves af: Ungeguide/Juki. Mad: Sandwich v/Anja
1.
2.

Valgt ordstyrer: Alberte
Godkendt dagsorden og referat.

3.

Fra Formand og Næstformand:
Anja lover at hun til næste møde i marts har haft møde med arbejdsgruppe der ser på
forskellige modeller af åbningstider i Ungehuset (Anja – Alberte – Simone – Mikkel).
Ny rengørings firma skal findes.
Anja kontakter Grindsted billard for at indkøbe 4 nye køer, da alle i Ungehuset er
ødelagte/slidte. Og tømrer for at få lavet dørgrebet til hovedør.
Brandslangen er kontrolleret – repareret af Alslev VVS – og kontrolleres en gang til af Brand
myndighederne.

4.

Fra Ungerådet:
Ida spurgte ind til reglerne for ophold i Ungehuset. Man må gerne nyde spiritus i ungehuset,
dog må man ikke, møde op i ungehuset med det formål at drikke spiritus. (for- fest etc.)
Ungerådet har taget den beslutning at de ikke ønsker at gennemfører interview, med JV da
ungerådet mente at fokus lå på den negativ historie. (Spørgsmål om udfordringer i
ungehuset).
Der er meld ind at nøgleansvarlig åbner huset og går ugen, så grupper af unge mennesker
opholder sig i huset ”alene”, det er et brud på reglerne. Nøgleansvarlig skal være i huset
under hele opholdet. Formanden taler med vedkommende.
Vi mangler 2 der gerne vil stå i Alkoholfribar til BP den 16.3.2018 kontakt Anja eller Juki hvis
du har lyst.

5.

Fra UG:
Juki har kontaktet VVS og bedt om 3 nye toiletbrædder af bedre kvalitet og indhentet tilbud
om nyt blandingsbatteri til køkkenet. Dette fordi trykket + varmt vand virker ikke optimalt.
UG opfordre til at vi afholder møde i Ølgod igen, da der er flere deltagere fra denne by med til
UR- møderne. Vi se på det i foråret. Offentlig Transport for de unge fra Ølgod og andre
oplandsbyer er et problem.

6.

Status på økonomien. V/Juki

7.

Arrangementer/Aktivitetsplan:
16.3.2018 Alkoholfribar til BP (Anja, Kuntz, Emil, Juki)
Marts 2018 Chanel og YSL arrangement i Matas
1. april åbent hus arrangement for alle v/Simone
1. april 2018 Byt til Nyt i Ungehuset v/Gudrun og Juki
Påskefrokost
30.7 – 5.8 2018 Madambassadør uddannelse på Suhrs madhøjskole i KBH.

8.

Næste møde: tirsdag d. 13.3.2018 kl. 1800. Mad: Simone (klar suppe m/flutes)

9.

Evt..
Anja har påtaget sig opgaven dørhåndtaget i Ungehuset.
Og kontakter KLAUDIS for gennemgang af overvågnings systemet.
Nøgle oprettelsesperson, bør findes ibland styrergruppens aktive medlemmer.
Der er en del der mangler at få udleveret nøgle.
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