Ref. 85. Ungerådsmøde for Ungeråde Varde 17.4.2018 kl. 1800 i Ungehuset.
Styrergruppe: Anja Fuglebjerg, Mikkel Thomsen, Siw Lange, Martin Andreasen, Nicki Hansen, Simone
Dupont, Alberte Bendtson, Hatem Karim.
Deltager: Anja, Simone, Ida, Emil, Celina, Gudrun, Chris, Jacob og Christina.
Referat laves af: Ungeguide/Juki. Mad: Pizzasnegle og pølsehorn + koldskål (UG)
Gæster: Heino, Ivan P, Louise og
Aldina: Informerede om at Varde kommune ønsker at optimerer kommunikationen med de unge borgere.
Der blev delt et spørgeskema ud. Resultat og kommende proces vil Aldina komme tilbage med, så
ungerådet kan se en evt. løsning f.eks. sms kontakt med de unge.
Louise: Som er uddannet jordmor og sexolog, ønsker samarbejde med unge i Varde kommune, hvor
Ungerådet kan være med til at sætter fokus på unge sexvaner vs. beskyttelse imod kønssygdomme. Unge
mangler en direkte kontakt at kunne henvende sig til, da unge har lettere ved at kontakte en man ikke har
personlig relation til, som også er professionel inden for feltet. Ungerådet er meget interesseret i sådan et
tilbud bliver aktuelt i Varde kommune. I opstarts fasen kan Louise kontaktes 2. torsdag i lige uger.
www.mamashouse.dk louise@mamashouse.dk tlf.: 41837375

Ivan: Informerede om det tilbud der står åbent over for ungerådets målgruppe, om at man vil kunne modtage
individuel og direkte coaching, i det tilfælde at man går og rumsterer med ting, som man har brug for at få
vendt og drejet, sessionerne er gratis for ungerådets målgruppe. Kontakt: Id Life Coach Ivan Plagborg
(Facebook). Tidsrum: mandag til torsdag kl. 17- 21.
Heino: Oplyste om den nye rampe Ungerådet har indkøbt, først var den korrekt placeret, så blev den flyttet
til et placering som skaterne oplyser står forkert, de ønsker den tilbage på plads ved siden af Bowlen. Som
skaterne forstår det, er det Legeplads inspektøren T. Kragelund i Varde kommune der enerådigt har besluttet
hvor han vil have den stående, Skater og Ungeråd har bedt om indsigt i, hvorfor de ikke er blevet lyttet til de
unge, denne forespørgsels ligger hos Signe Sørensen/Varde kommune.
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Valgt ordstyrer: Simone
Godkendt dagsorden og referat.

3.

Fra Formand og Næstformand:
Ingen har tilmeldt sig Mad- ambassadør uddannelsen 2018
Ingen har tilmeldt sig Folkemøde på Bornholm
NAU Landsmøde, Simone og Alberte deltager 20-23 april 2018 i Middelfart.
Varde E-sport har fået godkendt at må bruge TV stuen, rummet får monteres låse. TV bliver
flyttet til stort rum. Der ønskes et budget til nye t-shirts efterår 2018.
Varde E- sport´s placering under Copenhagen Gamens 2018 blev 8. plads tillykke med det.
Varde E- sport samarbejder med Quantaya, Fjord- group, Hungry, Blue Keld, Esbjerg omne,
og Akademiske hold. Platforme der spilles på er: LOL, RL, CS hvor der arbejdes på at lave et
Akademisk Hold.
Fra Ungerådet:
NAU Landsmøde 20- 23 april 2018. Deltagere Simone og Alberte.
Simone ser på løsning med røgalarmer i Ungehuset til næste møde i april. Simone kan ikke
finde dem der evt. ligger i ungehuset og indkøber derfor 5 stk.
Ungerådet deltager i Dialogmøde den 9.5.2018 kl. 1600-1650 på Rådhuset. Deltager fra
ungerådet: Anja, Simone, Mikkel, Gudrun, Chris, Emil, Ida, Celina og Juki.
Der er oprettet en valggruppe der finder dato og måde valget skal afholdes på: Christ, Anja,
og Simone. Valg skal afholdes senest med udgang juni måned 2018.
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Skater Chris ønsker at afholde et lille arrangement for skaterne omkring bowlen og har fået
godkendt 600 kr. til indkøb af chips, pølser, kul og sodavand. Event bliver slået op på FB.
VU har fået godkendt chip/sodavands-penge op til 300 kr. pr. møde dog max 2 gange måned.
Projekt højbede til blomster. Der er givet tilladelse til at indkøbe materialer til højbede og
blomsterjord, Ida og Celina står for opgaven som vil blive oprette som begivenhed på FB
Økonomiske midler op til 1.000 kr.
Ungerådet har besluttet at de selv stå for rengøring, hvilket betyder at der på FB vil blive
oprettet en begivenhed, hvor man kan tilmelde sig efter først til mølle princip. Det gælder for
gruppen at den også skal indkøbe toiletpapir, køkkenrulle, klude, wc rens og wc børster,
vaskemiddel, opvasketabs, gulvskrubbe og gulvklude, ment på den måde, at det ikke er noget
de kan forvente er tilsted ved påbegyndelsen af rengøringen. De skal kontrollerer forinden at
de har de remedier de skal bruge. Hovedrengøring skal foregår 1 gang måneden. Det betyder
ikke at man ikke fremover skal rygge op efter sig selv ”det skal man stadig”. Der kan max
være 4 personer på et rengøringshold, de deltagende får godtgjort deres ydelse med et
gavekort på 500 kr. Rengøringsområdet er hele huset inkl. Udendørs arealtet, minus kælder.
Ansvarlig for projektet: Simone Dupont.
Nøglesystemet vil blive nulstillet uge 17/2018, det betyder at dem der har en nøgle udleveret
skal forbi ungehuset for at få den kode igen. UG slår tispunkter op på FB gruppen Ungeråd
Varde.

5.

Fra UG:
Matas har ringe, de har travlt men vil kontakte os når de får tid, til et arrangement.
Ungerådet takker nej til tilbud på 75.000 kr./året til rengøring, det er for dyrt.
Byt til Nyt var en succes, der var både nye deltager og gamle kendinge, så vi afholder også
byt til nyt i år 2019.
Eksamenslæsning i Ungehuset. Alle opfordres til at udvise hensyn, over for de unge der
vælger at læse til eksamen i Ungehuset. Kontakt evt. UG for opfyldning af kakao, kaffe, kage,
chips eller sodavand. På forhånd tak.

6.

Status på økonomien. Drift Ungeråd 29.670 kr. til rest år 2018.

7.

Arrangementer/Aktivitetsplan:
Dialogmøde 9.5.2018 kl. 1600 Rådhus.
Valg til styrergruppen 2018/2019 dato ? juni 2018.
Sommer sponsor bingo v/Celina, Ida og Juki
Sommer grill v/UG
Chanel og YSL arrangement i Matas
Makeupartist Trankjær event efterår 2018
Bosnisk /arabisk mad event v/Hatem og Edin

8.

Næste møde: tirsdag d. 23.5.2018 kl. 1800. Mad: Pagoden i Ølgod. (Celina) Vi mødes ved
Ungehuset kl. 1730.

9.

Evt.
Godkendt til at få nøgle udleveret er Skater Chris og Jacob Hjort, Liberal Alliances ungdom +
Dansk Røde kors ungdom mod kvittering.
Anja har påtaget sig opgaven kontakter KLAUDIS for gennemgang af overvågnings systemet.
UG sætter sig ind i hvordan man laver nøgler.
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