Ref. 96 Ungerådsmøde for Unge rådet Varde 19.3.2019 kl. 1800 i Ungehuset
Gæst SDU – undersøgelse af alkoholpolitikken i Varde Kommune, og Ungdomsskolen
Deltager i mødet: 27 personer.

1.

Valgt ordstyrer: Nazmir

2.

Godkendt dagsorden og referat. Nr. 95/2019 / Godkendt.

3.

Fra Formand: Fraværende
NF fortæller at de ser på nøglesystemet, PC virker.
Anja svarer Den tyske venskabsby, NF sender mail til Anja.
Bo-Støtten Varde vil gerne samarbejd med Unge rådet Helle Maagaard kommer som gæst til
næste UR 11. april 2019l.

4.

Fra Ungeråd:
Khalil vil se på hvem der har fået udleveret nøgle og opdaterer listen for den
Khalil overtager indkøb af IT skabe til kabler/server og 1 til PS4 konsol. Dette er godkendt.
Opdateret telefonliste til døren v/Chris inkl. Sina – Khalil – Daniel s telefon nr.
Nye planer om studie i Ungehuset v/Sine og Hossen, der bygges vægge og laves et simpelt
studie
Tilbagemelding Bordtennis arrangement 20 deltog 5 tilskuer, det gik rigtigt godt Risvan og
Hamit vand 1 plads.
Tilbagemelding Smashbro LAN 18 deltager fra hele landet, Eventet er blevet udnævnt til det
bedte Smashbro event i DK. Vinder MEJJED Århus, Vinder STUFFE KBH/Varde. Det er et
event på ekstremt højt niveau, men der vil være plads til at modtage evt. interesserede.
Nazmir spurgte om han måtte lave en ”carwash” ved ungehuset, det kan han ikke da det
konflikter med, indtjening, skat, moms, forbrug og konkurrenceforvridende imod den der har
bilvask i byen.

5.

Fra UG:
Den ½ mio. vi havde til kælderprojet er inddraget af byrådet/Kommunen. Unge rådet arbejder
videre med andre planer om et mere simpelt studie.
UG Indkøber krukker til forsiden af ungehuset.

6.

Status på økonomien: drift hus 135.000 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:
Halloween arrangement v/Biblioteket 21.3.2019 kl. 1600
Rengøring i Ungehuset søndag 24.3.2019 kl. 1200 v/Siw gavekort pr. mand max 5 200 kr. +
pizza
Oprydningsdag v/Siw. (forår 2019)
Paintball event godkendt 20 personer, budget 4000 kr. (egenbetaling 50 kr.) /min 10 psn
Fun World Argument godkendt 20 personer, budget 4000 kr. (egenbetaling 50 kr.) min 10 psn
Superbrosmash turnering Maj/Juni budget 3000 kr. 22 mand (egenbetaling 50 kr.) 2½ dag
Apex Legend Bootcamp weekend 8 psn budget 1000 kr. 1½ dags event.
Byt til Nyt 2019 forår 2019 v/Christine og Anja
Poker Night +18 arrangement W19/2019 Budget 1000 kr. v/Khalil og Christine
Valg gruppe 2019 Khalil, Anja, Chris, Siw, Sina og Hamit.

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
JPEO introducerede sig selv overfor Ungerådet og fortalte at Ungehuset er en del af
Ungdomsskolen, at vi kunne bruge dem som hjælpe platform til PR af arrangementer.

9.

Næste møde 97/2019: d. 11. april 2019 kl. 1800. Mad: UG

1

