Ref. 91. Ungerådsmøde for Ungeråde Varde 11.10.2018 kl. 1900 i Ungehuset
Ekstraordinær Generalforsamling 11.10.2018 i Ungeråd Varde
Gæst KL fra Ølgod Erhvervsudvikling fortalte om muligheder for UR mht. arrangementer i Ølgod.
1.

Valgt ordstyrer: UG

2.

Godkendt dagsorden og referat. / Godkendt.

3.

Fremlægning, gennemgang og afstemning af vedtægtsændring
Fra:
Kap.6: Økonomi:
§27. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december
§28. Styregruppen varetager den økonomiske administration i samarbejde med ungeguiden.
§29. Der påhviler ikke Styregruppen nogen personlig hæftelse for rådets økonomiske
forpligtelser
§30. Styregruppen vælger 1-2 kasserere over 18 år, som er ansvarlig for budget og
regnskab.
§31. Alle bevillinger gives af Styregruppen ved simpelt flertal.
§32. Ungerådet kan til hver en tid kræve en forevisning af regnskabet.
§33. I tilfælde af at Ungerådet og Styregruppen opløses, tilfalder de resterende penge Varde
Kommune.
Til:
Kap. 6: Økonomi
§27. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31december
§28. Styregruppen varetager den økonomiske administration.
§28A. Formand og Ungeguide har tegningsret for Ungerådet.
§29. Der påhviler ikke styregruppen nogen personlig hæftelse for rådets økonomiske
forpligtelser.
§30. Styregruppen vælger 1-2 kasserere over 18 år, som er ansvarlig for budget og
regnskab.
§31. Alle bevillinger givers af Styregruppen ved simpelt flertal.
§32. Ungerådet kan til hver en tid kræve en forevisning af regnskabet.
§33. I tilfælde af at Ungerådet og Styregruppen opløses, tilfalder de resterende penge Varde
Kommune.
Vedtægtsændringen er enstemmigt vedtaget. Ændringen træder i kraft fra 11.10.2018.
Fra Formand (FM) og Næstformand (NF):
NF har lavet aftale med Esbjerg låseservice, mandag uge 43.
Røg alarmer er nu monteret i Ungehuset.
Tysk by har bedt om kontakt til Ungeråd Varde, gruppe: Alberte, Ida og Simone.
FM NF opfordre de andre unge til at deltage i NAU Landsmøde i Middelfart den 16-18/112018.

4.

Fra Ungeråd:
Halloween i Sommerlandet gruppe: Alberte, Simone, Chris, Tobias, Alberte HK mødes ved
Ungehuset kl. 1630 og gør sig klar, UG støder til i Sommerlandet. Anja er leder af eventet for
UR.

5.

Fra UG:
Førstehjælpskursus er endt ud til Ungerådet, med spørgsmål om det skal være uge 43 eller
44. Højtaler ved bowlen All Stage, er nu kommet ind i sagen. De har en pris på 35.000 kr.

6.

Status på økonomien: Drift Ungeråd 2.181 kr. til rest år 2018. Drift hus: 121.784 kr.
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7.

Arrangementer/Aktivitetsplan:
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. 1630 i Ungehuset forberedelse. MØRKT

8.

Evt.
Jule late Night i Ølgod 23/11-2018: Ide kunne være jule hygge stue jule klip og klistre, lav dit
eget juleglimmer glas.
Jule show med scene I Ølgod 16/12-2018
Forår 2019. Fuldudrykning. Ida laver opslag på FB.

9.

Næste møde 92/2018: d. 15.11.2018 kl. 1800. Mad Sandwich, NF.
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