Ref. 86. Ungerådsmøde for Ungeråde Varde 23.5.2018 kl. 1800 i Ungehuset/Ølgod.
Referat laves af: Ungeguide/Juki. Mad: Pagoden

1.
2.

Valgt ordstyrer
Godkendt dagsorden og referat.

3.

Fra Formand og Næstformand:
Valg dato er fundet 6. juli 2018 kl. 1700 i Ungehuset.
Opstillingsliste er åben, kontakt Formand eller UG
Stemmetæller: er fundet
Formanden tager kontakt til pressen: JV – GO varde – Ugeavisen.
Ny nøgle ansvarlig: Simone, hun tager selv kontakt til Gudrun og Mikkel for træning i
systemet.
Videoovervågning, nye ansvarlige er Formand og skater rep. De tager kontakt til Klaudis og
bliver trænet op.
Det var et godt dialogmøde Ungerådet havde med udvalg for Børn og læring.
Fra Ungerådet:
E-sport Varde har fået sig et Academy Over Watch Hold.
Næstformand indkøbt røgalarmer, men glemte batterierne til alarmerne.
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 arealet, minus kælder.
Ansvarlig for projektet: Næstformanden (NF). Yderligere er det besluttet at rengøring er hver
2. søndag (max 4 mand)
Dette nye princip blev ikke hoverholdt, og det vil blive diskuteret til næste
ungerådsmøde.
Skaterne ønsker at få skinner til kantjern, det er godkendt.
Borde/bænke er forkastet.

5.

Fra UG:
Har været forbi skaterbowlen 2 gange med vand og is til børnene, på meget varme dage.

6.

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

7.

Arrangementer/Aktivitetsplan:
Valg til styregruppen 2018/2019 dato 6. juli 2018.
Sommer sponsor bingo
Sommer grill v/UG
Chanel og YSL arrangement i Matas
Makeupartist Trankjær event efterår 2018

8.
9.

Næste møde: tirsdag d. 12.6.2018 kl. 1800.
Evt.
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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