Ref. 87. Ungerådsmøde for Ungeråde Varde 12.6.2018 kl. 1800 i Ungehuset
1.
2.

Valgt ordstyrer
Godkendt dagsorden og referat.

3.

Fra Formand (FM) og Næstformand (NF):
FM har ikke haft tid til at tage kontakt til KLAUDIS.
NF har ikke haft tid til at købe batterier til røgalarmerne der er 10 i alt.
(da der ligger + 5 alarmer på kontoret)
NF ønsker ikke at stå for rengøringsprojektet og overdrager det til anden i Ungerådet.
Ang. Henvendelse mht. Varde Å-dag så er der ingen i Ungerådet der ønsker at deltage FM
informerer Varde- Å dagsarrangørerne.
Kulturspinneren ønsker samarbejde med Ungerådet ang. Demens emnet og event, FM tager
kontakt til Kulturspinneren for nærmere info.
NF tager kontakt til Esbjerg Låseservice for at få nul stillet låsesystemet.
NF+FM vil gøre en indsat for at rekrutterer folk der er interesseret i at stille op til Ungerådets
styregruppe.
NF er nu trænet i at lave nøgler og er officielt nu nøgleansvarlig i Ungehuset.

4.

Fra Ungeråd
Ungerådet har besluttet at rengøringsprojektet skal ske sådan:
Før ungerådsmøde bliver der lavet et åbent og offentligt opslag på FB gruppen ”Ungehuset”
så alle unge kan se det og melde sig. Rengøringens skal godkendes af udpeget koordinator i
ungerådet, inden belønning kan udleveres. Budget pr. gang max 1.000 kr. Alle bilag skal
sendes til økonomiansvarlig i styregruppen og UG.
Netværket er fikset af en fra Ungerådet, tak for det.
E-sport Varde opbygger nu et hold i CS og LOL hvor sidste tilgåede gamer er Diamond One
og Master.

5.

Fra UG:
Der er indkøbt ny ovn + mikrobølgeovn (simpel model) UG møder op fredag 15.6.2018 og
lukker elektriker ind.
Opstillingslisten til valget lukker den 22.6.2018.

6.

Status på økonomien. Drift Ungeråd 24.670 kr. til rest år 2018.

7.

Arrangementer/Aktivitetsplan:
Sommer sponsor bingo 14.6.2018 kl. 19 – 21 v/UG
Møde med Kultur afd. 26.6.2018 kl. 15 – 16 i Værket
Valg til styregruppen 2018/2019 dato 6.7.2018. kl. 1700 ansvarlig FM
Sommer grill v/UG
Skater arrangement med sponsor Toolshead og City Caps 30.6.2018 budget 2.000 kr. v/15
personer.
Chanel og YSL arrangement i Matas
Makeupartist Trankjær event efterår 2018
Politisk besøg i Ungehuset ved Peter Skårup (MF) 23.10.2018 kl. 1600 – 1650

8.

Næste møde: Valg dag d. 6.7.2018 kl. 1700. Mad Pizza.

9.

Evt.
Det er blevet påpeget at Gade Idræt, har lavet graffiti i/omkring skaterbowlen og ungehuset.
Ungerådet har intet med det at gøre, og undre sig hvorfor Ungerådet skulle fjerne maling
påført indkørslen til ungehuset i 2014, og at man nu kan finde ny graffiti på området.
Ungerådet efterlyser, regler og definition på graffiti eller ikke.
Der er udleveret nøgle til ny rengøringsansvarlig.

1

