Ref. 94. Ungerådsmøde for Ungeråde Varde 17.1.2019 kl. 1800 i Ungehuset
Gæst fra Hyper Party, Coach Ivan P og JP fra Ungdomsskolen.
Deltager i mødet: 19 personer.
Gæster fra Hyper Party ønsker at få hjælp, til at unge fra byen Varde, deltager i arrangementet, ingen fra
Varde by deltag ved sidste arrangement, hvorfor? Spørger de, en gruppe af ungerådet lavede sparring med
Hyper Party grp.
Ivan P, fortalte om den ydelse han vil give unge med tilknytning til Ungehuset, uden beregning. Benyt jeg at
det gode tilbud, som ombærer coaching, motto: Lev livet. Få hjælp i stressede situationer, få ryddet op i de
tanker, man ikke selv kan håndtere. Coaching tider kan bookes: man – torsdag mellem kl. 1700 – 2000.
Direkte til Ivan, se Facebook:
1.

Valgt ordstyrer: Siw

2.

Godkendt dagsorden og referat. / Godkendt.
Rettelse 1 projektor og ikke 2.

3.

Fra Formand: Fraværende
Næstformand (NF):Fraværende

4.

Fra Ungeråd:
ET tager kontakt til kommunen vedr. IT og den giga ring vi burde være koblet op på.
K tager kontakt til Varde Låsesmed, for nyt låsesystem. De kommer forbi Ungehuset mandag
21.1.2019. K vil sørge for at være der.
Film arrangement med K og E gik super godt 30 deltager så film i 3 dage, der vil komme
endnu et event af denne slags i løbet af februar.
Der er et ønske om at købe en original projektor- holder, div. Kabler til en pris af 1500 kr.
Indkøb af genbrugs sofa i læder og sofabord
Køb af brugte højtalere af Hossen Orale til en pris af 700 kr.
Ungerådet har godkendt, det overstående.
Super Such Broh Altitude LAN party i ungehuset er godkendt, med budget på 2.000 kr.
Skater hal var oppe og vende C vil se på gamle referater.
Oprydningsdag, er efterlyst og Siw griber eventet, vi hører nærmere.

5.

Fra UG:
Har afleveret HOME BOX i ungehuset.
Indkøber ny støvsuger, den gamle er 5 år gammel og i -u – du.
Indkøber UNO. Kort spil til Ungehuset

6.

Status på økonomien: Der er kuk i kommunens økosystem så vi kan ikke økonomiudskrifter.
(stadig ikke på plads i Varde kommune).

7.

Arrangementer/Aktivitetsplan:
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 februar 2019 v/NF.
Super Such Broh Altitude LAN ulti feb – primo mar 2019 v/ET
Oprydningsdag v/S. (forår 2019)

8.

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

9.

Næste møde 95/2019: d. tirsdag 19.2.2019 kl. 1800. Mad: UG
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