Ref. 92 Ungerådsmøde for Ungeråde Varde, 15.11.2018 kl. 1800 i Ungehuset.
Referat laves af: Ungeguide/Juki. Mad: Sandwich fra Rådhuscafeen. 11 deltagere og 2 gæster
1.

Valgt ordstyrer: Anja

2.

Godkendt dagsorden og referat. Det betyder at vedtægtsændringerne er godkendt og bliver
skrevet ind i vedtægterne.

3.

NFM opfordre til nogen melder sig som frivillige til arrangement ”Vores stemme”.
Pernille fra Biblioteket vil gerne lave samarbejde omkring ”Torben Chris” Anja hører nærmere
hos biblioteket.
Det var meningen at 2 ville deltage i NAU Landsmøde, men de kan ikke alligevel.
NFM tager kontakt til Overvågning Klaudis og Esbjerg Låsesmed, dog bør det overvejes at
skifte til Varde Låsesmed, det det har været svært at få fat i den E-L.
Der er endnu ikke taget kontakt til Tysk venskabsby.
NFM laver snart opslag på FB o, hvem hun er.
En klage er ankommet over lyden af skater hjul der rammer bowlen, Kulturspinner bør tage
kontakt til Heino der er Skater spoksman. Når skater mødes med klager, kunne det være en
god ide at tage problemet op med de ældre mænd der smider sten i bowlen og på street
arealet.

4.

Fra Ungerådet:
Halloween var endnu engang en kæmpe succes, og Ungerådet får ros for at være det mest
uhyggelige sted. Et rygte vi gerne vil have.
Første 1.hjælps kursus er overstået og deltagerne var glade og syntes at instruktøren er
meget grundig.
Næste 1 hjælps kursus til bil vil blive gennemført 28+29 november kl. 1700 – 2100 i
Ungehuset.
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. Den er blevet
opfordret til at tage kontakt asap til Toke v/Ungdomsskolen. Toke, Sina, Hossen, Jasmin,
Jacob, Lea, Tobias. Til gruppen bliver tilføjet: Nazmir, Daniel, Ahmet, AbidDer vil blive planlagt en Harry Potter Maraton i Ungehuset v/ Simone og Nataschia. Der er
bevilliget 300 kr. til chips og sodavand. FIFA- turnering (Budget 1.500 kr.) sammen med LAN
Bootcamp, budget v/20 deltager 3.000 kr.
Nettet virker ikke ordentligt, Simone tager kontakt til IT-afdelingen v/Varde kommune, for at
hører hvad vi kan gøre ved nettet.
Ungerådet har stemt og godkendt indkøb af nyt fjernsyn, det gamle er 4 år gammelt. 1 PS 4
Pro og 4 controllers, der vil blive udleveret til en ansvarlig. Indkøb af en ny projektor, da den vi
har i dag er et arvestykke fra Handelsskolen.
Ungerådet skal få en elektriker i huset og gennemgå el. (lamper blinker etc.)

5.

Fra UG:
UG har været i Billum 13.11.2018 og fortælle om hvordan drift af og styregruppen for Varde
Ungeråd.
2 unge fra Billund kommune inviteres med til næste møde i Ungerådet 13. dec/2018.

6.

Status på økonomien. V/Økonomi styreren. Christina mangler afregning for rengøring.

7.

Arrangementer/Aktivitetsplan:
Vinsmagning for unge v/Siw
Pro shave arrangement v/Emil
LAN Bootcamp
FIFA Turnering
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E-sport DOTA II
Harry Potter Maraton
8.

Næste møde: 13. december 2018 kl. 1800. Mad julefrokost v/ Anja og Simone.

9.

Evt.
Jacob Juul Andersen har fået udleveret en nøgle igen, da den anden er bortkommet han har
overført 80 kr. til Kassere 15.11.2018.
Daniel Jørgensen har fået udleveret nøgle til ungehuset og har bekræftet at han kender
reglerne og er bekendt med reglerne for ophold og at huset skal været pænt og ryddeligt når
han forlader det.
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