Ref. 95 Ungerådsmøde for Ungeråde Varde 19.2.2019 kl. 1800 i Ungehuset
Gæst Thorbjørn Fristed opfølgning på uro vs sikkerhed i nattelivet
Deltager i mødet: 11 personer.

1.

Valgt ordstyrer: Christine

2.

Godkendt dagsorden og referat. Nr. 94/2019 / Godkendt.

3.

Fra Formand: Fraværende
Næstformand (NF):Fraværende

4.

Fra Ungeråd:
Emil har tager kontakt til kommunen vedr. IT vi er nu igen koblet op på 1 giga ring.
Khalil har taget kontakt til Varde Låsesmed, fejl er rettet.
Der er nu afregnet mht. højtalere / Hossen Orale til en pris af 700 kr.
Oprydningsdag, er ikke i gang sat/planlagt endnu, Siw griber eventet, vi hører nærmere.
Der er et ønske om at afholde Pokeraften med dresscode i maj måned 2019
Khalil vil se på hvem der har fået udleveret nøgle og opdaterer listen for den
Der er et ønske om at indkøbe 2 skabe med lås 1 til IT kabler/server og 1 til PS4 konsol. Dette
er godkendt.
Khalil har stået for rengøring i ungehuset, det er godkendt af ungerådet at de får betalt pizza
500 kr. for indsatsen.

5.

Fra UG:
UG har bedt
Indkøb af 4 stk. koste til skaterbowlen, de sidste 3 er væk.
Indkøb af bordtennisbat 10 sæt og bolde
Indkøb af slush ice væske
Har bestilt større container til affald som vil blive tømt hver 14. dag.

6.

Status på økonomien: drift hus 165.717,6 kr. drift ungeråd 63.734 kr. Etablering konto på
500.000 kr. er tilbagekald af byrådet pr. 1.2.2019. så denne er blevet annulleret og 500.000 kr.
går tilbage til varde kommunes kasse.

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 Attitude LAN. primo Mar 2019 v/ET godkendt, budget på 2.000 kr.
VU afholder møde i Ungehuset 6.3.2019 kl. 19 alle er velkommen.
Oprydningsdag v/Siw. (forår 2019)
Paintball event
Bordtennis turnering medio marts 2019, godkendt 800 kr. budget.
Poker event med dress code arrangement er for +18 år.

8.

Evt.
Sina har fået godkendt nøgle udlevering.
Khalil vil kontakte VVS for toiletterne trænger til renovering, og der er godkendt at købe 3 nye
sæder + 3 toiletpapirholdere

9.

Næste møde 96/2019: d. tirsdag 19.3.2019 kl. 1800. Mad: UG
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