Ref. 93. Ungerådsmøde for Ungeråde Varde 13.12.2018 kl. 1800 i Ungehuset
Gæst fra misbrugscenter og kommunen: Rygestop hos unge i Varde kommune.
16 deltager
1.

Valgt ordstyrer: Khalil

2.

Godkendt dagsorden og referat. / Godkendt.

3.

Fra Næstformand (NF):
Låse systemet er ikke ordnet endnu.
Der er ikke taget kontakt til Tysk by. Den der var gruppen har ikke fået gjort nogen
henvendelse. (se ref nr 91) Gruppen vil svarer Tyskland inden næste møde.
T´s far laver rep. På huset og tager materialeprisen, info fra NF.
Der er kommet brev fra NAU om demokrati, FM NF har ikke læst mail.
Der indkøbt 2 x projektorer
1 PS 4 PRO og 4 + 1 controller, J vil lave kasse til delene med lås.

4.

Fra Ungeråd:
Halloween 2019 Anja er PM, næste møde 21. marts 2019 kl. 1600. C´s svigermor vil gerne
lave kutter/kapper.
Der er ingen interesse i at deltage i Ølgod event i foråret.
Klage fra Nabo vedr. lyd fra hjul der rammer asfalt, tager Heino sig af til foråret, dette er aftalt
med kulturspinner.
AF tager kontakt til kommunen vedr. IT og den giga ring vi burde være koblet op på.
Vinder af FIFA turnering 2018 er M.A tillykke.
LAN bootcamp gik godt, internet fra TDC kom op at kører efter 4 timers justering
Young Varde vil gerne have at vi booster deres kampagne, der skal få unge til at handle i
butikkerne i Varde frem for internettet.
LAN og FIFA deltager fortæller at 3 gæster i ungehuset, har opholdt sig på toilettet og efterladt
sig nogle ting der er overgivet til UG. UG har modtaget info og vil sagsbehandle dette jf.
beredskabsplanen.

5.

Fra UG:
1.hjælp gik godt 2 hold er gennemført af D.N
De 50 kr. hver har betalt er blevet brugt på gevinster til 2x Julequizz dec 2018.
Der er delt så erkendtligheder ud til ungerådets styrergruppemedlemmer. Tak for arbejdet
indtil videre.

6.

Status på økonomien: Der er kuk i kommunens økosystem så vi kan ikke økonomiudskrifter.

7.

Arrangementer/Aktivitetsplan:
UG hygge med gamle ungerådsmedlemmer den 26.12.2018 kl. 1500 i Ungehuset.
Film aften v/ E og K fra klokken 18.00 til 06.00, dato tilgår, det vil blive afholdt mellem jul og
nytår.
Harrypotter maraton medio januar 2019 v/NF.
Makeupartist Trankjær?

8.

Evt.
Udlevering af nøgle til: Khalil og Annika (NF glemt nøgledokuments)

9.

Næste møde 94/2019: d. 17.1.2019 kl. 1800. Mad: UG
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