Ref. 90 Ungerådsmøde for Ungeråde Varde, 11.9.2018 kl. 1900 i Ungehuset.
Referat laves af: Ungeguide/Juki. Mad: Emil
21 deltagere
1.

Valgt ordstyrer: Fawzi

2.

Godkendt dagsorden og referat.

3.

FM informerede om Ølgod By Night at UR kunne deltage med event hvis de havde lyst.
NF Røg- Alarmer bliver sat op fredag 14.9.2018. Esbjerg låseservice bliver kontaktet uge
38/2018.
Demokratidag for elevrådsformænd 12.9.2018 3 medlemmer af UR møder op kl. 1200.
FM tager kontakt til Dan Nessen (1.hjælps kursus) Ungdomsskolen.

4.

Fra Ungerådet:
UR deltog på Ungdommens Folkemøde i København, det var en god oplevelse, transport og
aftensmad bliver dækket af UR.
Ny gruppe er opstået, den vil tage sg af projekt Lydstudie i kælderen. Gruppen er blevet
præsenteret for Toke K. der er fingeren på pulsen mht. projektets status.
Skaterne og ungerådet vil gerne have kultur og fritid til at se på farveladen, den er slidt og
belægningen er ikke god at bevæge sig på hverken gående eller på hjul. Der er ønske om at
den kommer til at få optegning som en tennisbane og nye og bedre basket kurve. UG
foranstalter et møde med kultur og fritid.
Høvdingebold. En gruppe på 10 piger vil gerne spille høvdingbold, men mangler lokale. UR
har givet tilladelse til at de kan spille i Ungehuset.
Julie har kontaktet UR for at hører om der kunne være interesse for rygestop kursus i
Ungehuset. FM og NF har kontakten.

5.

Fra UG:
Opfordre Ungerådets styregruppe til at lave en præsentation af sig selv (enkelt mand) og slå
dette op på FB, så folk kan se hvem er Formand etc. Start med FM …. Uge 38.
OBS! Forslag til Vedtægtsændringer ligger på FB og er tilgængelige 1 måned før
ekstraordinær generalforsamling 11.10.2018 kl. 1900
Har fået en henvendelse fra Dansk Røde kors Ungdom, nøglen er ikke blevet videregivet til ny
formand efter at JH flyttede til udlandet. UG har opfordret ny formand til at møde op til næste
ungerådsmøde både den 11.9 og den 11.10. for at få afklaret brug af ungehus.
UG indkøber:
10 bløde høvdingebolde og
10 bordtennisbat inkl. bolde
10 bolde til bordfodbold
Drikkebæger til kaffeautomaten

6.

Status på økonomien. V/Økonomi styreren: drift hus: 124.000 – drift råd 13.000.

7.

Arrangementer/Aktivitetsplan:
Ekstraordinærgeneralforsamling og Ungerådsmøde 11.10.2018 kl. 1900
Rengøring i Ungehuset 14.10.2018 kl. 10 (husk at mød op og hjælp bliver kvitteret med
gavekort)
Trankjær arrangement (UG)
Halloween 31.10.2018 kl. 1700 Sommerlandet.
Møde med Karsten R. Larsen Kultur og fritid.
Sushi arrangement
Vinsmagning for unge
Pro shave arrangement
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E-sport DOTA II
8.

Næste møde: tirsdag d. 11.10.2018 kl. 1900. Mad: Pizza

9.

Evt. Der er et ønske om læskur ved skaterbowlen, der er nedsat en gruppe der kigger på
dette Chris – Martin – Jacob – Celina
Jacob Juul Andersen har fået udleveret en nøgle til Ungehuset. Han er bekendt med reglerne
for ophold og at huset skal været pænt og ryddeligt når han forlader det.
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