Ref. 84. Ungerådsmøde for Ungeråde Varde 13.3.2018 kl. 1800 i Ungehuset.
Styrergruppe: Anja Fuglebjerg, Mikkel Thomsen, Siw Lange, Martin Andreasen, Nicki Hansen, Simone
Dupont, Alberte Bendtson, Hatem Karim.
Deltager: Simone Dupont, Alberte, Ida, Emil, Edin, Hatem, Gudrun, Atima, Mikkel.
Referat laves af: Ungeguide/Juki. Mad: Suppe v/Simone og Alberte
1.
2.

Valgt ordstyrer: Ida
Godkendt dagsorden og referat.

3.

Fra Formand og Næstformand:
Det er beslutte at åbningstider i ungehuset ikke er løsningen, dem der bruger huset må står til
ansvar for oprydning og overholdelse af regler.
Martin Andreasen for inddraget nøglen, da hen åbner huset og forlader i det åbent, dette er
imod reglerne, nøgle ansvarlig skal være i huset.
Simone kontakter pressen ifm. Åbenthus arrangement den 1. april 2018 kl. 11-15 (JV – GOVarde – Varde Ugeavis)
Gudrun har kreeret en plakat med BYT til NYT info, denne er sendt til varde kommune så den
kommer på info skilt uge 13/2018.
Varde E-sport har fået godkendt Liga billet + spille trøjer til dem der mangler. E-sport, Varde
deltager med spillere til Copenhagen Games (Benjamin og Emil Tauchi) + Emil Tauchi som
speaker. Leiga niveau: You See + CS- liga. G+ Rank. Top 300 i Europa.
Fra Ungerådet:
Alberte som er madambassadør, opfordre andre unge til at melde sig til Madambassadør
uddannelsen i forgår på Suhrs Madhøjskole i KBH. Tilmelding er 8. april 2018.
Interesserede: Hatem, Ida og Emil
NAU Landsmøde 20- 23 april 2018. Interesserede deltagere er Simone, Alberte, Hatem og
Emil.
Ungerådet har besluttet at dem der arbejder til BP, kan få lov til at få slik-penge, dvs. at det
slik de spiser i løbet af aftenen med et max beløb på 50,- bliver sponsoreret af ungehuset.
Ungerådet har beslutte at indkøbe rampe af BMX planet for 10.000 kr. transport 5.000 kr. Det
er godkendt af legepladsinspektøren og Karsten Larsen fra Kultur/fritid, der har været forbi og
se på placering ref. Heino Jensen.
Edin og Hatem vil gerne afholde et Bosniesk/arabisk mad event, de har fået godkendt budget
på 1.200 kr. Dato tilgår.
Simone ser på løsning med røgalarmer i Ungehuset til næste møde i april.
Seminariet i Esbjerg har kontaktet Anja, da de mente de havde fået et af vores pool borde af
Søren Balje. Ungerådet vil ikke udlevere bordet da de selv kan bruge det.
Ungerådet indkøber endnu en skærm til overvågningssystemet.

5.

Fra UG:
UG har indkøbt 2 stk. kø ér i ungehuset der afregnes med gavekort til Føtex på 400 kr.
Har fået tilbud fra rengøringsfirma på 75.000 kr. om året og sagt nej tak da drifts budget er på
100.000 kr. året. Vi søger videre efter et rengøringsfirma.
Matas event bliver når Matas får tid, de har ringet og forklaret at de gerne vil have 2
arrangementer, et for puger og et for drenge. UG afventer og ser hvad de kommer med af
tilbud.
UG har kontakter Makeup artist Trankjær, hvor vi ser på et event i efteråret 2018.
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6.

Status på økonomien. V/Juki

7.

Arrangementer/Aktivitetsplan:
29.3.2018 Påskefrokost
April 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
30.7 – 5.8 2018 Madambassadør uddannelse på Suhrs madhøjskole i KBH.

8.

Næste møde: tirsdag d. 17.4.2018 kl. 1800. Mad: Hatem

9.

Evt..
Anja har påtaget sig opgaven kontakter KLAUDIS for gennemgang af overvågnings systemet.
Nøgle oprettelsesperson, bør findes ibland styrergruppens aktive medlemmer.
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