Ref. 89. Ungerådsmøde for Ungeråde Varde 14.8.2018 kl. 1900 i Ungehuset
1.

Valgt ordstyrer

2.

Godkendt dagsorden og referat.
Gæst Lisbeth fra Politik og analyse, Varde kommune.

3.

Fra Formand (FM) og Næstformand (NF):
Underrettede de tilstedeværende om hvem der havde røget i Unghuset og at det vil få en
konsekvens af at vedkommende skal betale ned-vaskning af 2 lokaler som vedkommende har
røget i jf. OV. 2 x 2000 kr. Og vedkommende der har ødelagt håndtag/vinduet i køkkenet vil
ligeledes blive konfronteret og får regning på reparation af vindue. Det betragtes som indbrud
at kravle ind af vinduet for at åbne op for andre.
NF har ikke haft tid til at købe batterier til røgalarmerne der er 10 i alt.
(da der ligger + 5 alarmer på kontoret)
NF er i gang med at få styr på nøglesystemet og har kontakt til Esbjerg låseservice, det vil
være i orden fra ultimo uge 34. Enkelte STGR medlemmer mangler at få udleveret nøgle.
Ny PR ansvarlig er udpeget og denne vil blive trænet af UG.
UR har fået henvendelse fra Varde Gymnasium, de vil gerne have besøg af UR, for at fortælle
hvad UR gør for at fremme ungedemokratiet, 4 medlemmer har meldt sig til at besøge
kladden på 14 elever. UR tager kontakt til Rikke Haulrik Ruby Nissen.

4.

Fra Ungeråd
Der er stadig problemer med at lyset i bowlen slukker, hvilket gør det farligt for dem der
bevæger/skater i bowlen. Skaterne vil gerne have at der kommer et varsel først. De ønsker
lys længere end til kl. 2400. Fordi de ældre skatere bruger bowlen, når de små børn forlader
den, hvilket de først gør set på aftenen.
Tilbud om deltagelse i www.ungdomens folkemøde blev taget godt i mod, UR Varde kan
deltage, såfremt en bil kan fyldes med 4-5 deltagere. Udgifter til transport bliver dækket af UR.
En borger har henvendt sig mht. kælderprojekt, denne skal henvises til chefen for
Ungdomsskolen for info om status.
Esbjerg E-sport har henvendt sig med om Varde E-sport ønsker en bod til et LAN i Esbjerg, vi
takker nej tak.
Regulering af rengøringsproceduren, det re godkendt at dem der gør rent kan købe pizza og
sodavand under rengøringen i huset.
Der vil blive indkøbt T.T til vinduerne da nogle unge igen og igen bryder vinduerne op og
sætter ting i klemme, så de om aften og natten kan bryde ind i Ungehuset. Dette vil fremover
blive meldt til politiet.
Vore gæst præsenterede et kommende projekt i Varde kommune regi, hvor de beder om
Ungerådets input. Der kom mange gode forslag som vedkommende tager med tilbage til
projektpuljen. Emnet er unges inddragelse i demokratiet. Kommende borgmøde. ”Vores
stemmer”.

5.

Fra UG:
Ug spørger om det ville være tid til at holde Ungehuset åbent 24/7 så døren altid står åbent,
alle tilstedeværende sagde ”nej”, det ønsker de ikke, da der er elementer omkring Ungehuset
de ikke ønsker inde i huset.

6.

Status på økonomien v/kassereren. Drift Ungeråd 14.670 kr. til rest år 2018.

7.

Arrangementer/Aktivitetsplan:
Vi laver sponsor vafler ved ”Cykel for sagen” Varde Å 19.8.2018. V/C og I
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LAN Bootcamp 24-26 august 2018 budget 2.000 kr. v/15 deltager.
Ryste sammen arrangement for styregruppen søndag 2.9.2018 kl. 10 – 15 v/UG
Folkemøde i Valby 6-8 sep 2018
Skater arrangement med sponsor Toolshead og City Caps budget 2.000 kr. v/15 personer.
Makeupartist Trankjær event efterår 2018
Politisk besøg i Ungehuset ved Peter Skårup DF (MF) 23.10.2018 kl. 1600 – 1650
Halloween i Sommerlandet 31.10.2018 kl. MØRKT
8.

Næste møde 90/2018: d. 11.9.2018 kl. 1830. Mad v/E

9.

Evt.
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