Ref. 97 Ungerådsmøde for Unge rådet Varde 11.4.2019 kl. 1800 i Ungehuset
Gæst SDU – Bostøtten i Varde. Deltager i mødet: 8 personer.

1.

Valgt ordstyrer: UG

2.

Godkendt dagsorden og referat. Nr. 96/2019 / Godkendt.
Gæsterne fortalte om hvad de gør for unge der har udfordringer i livet, og opfordrede til at
hjælpe unge i deres retning, hvis vi møder nogen der har det svært, og har brug for hjælp.
Ungerådet er positive, og vil gerne opfordre unge der har lyst, til at møde op til f.eks.
arrangementer eller Ungerådsmøder. Simone bliver kontaktperson.

3.

Formanden:
Simone indtræder som Fungerende Formand.
Nøglesystemet virker. PC bliver sendt til rep.
UR indkøber ny PC inden næste UR den 14.5.2019.

4.

Fra Ungeråd:
Chris og Simone henter stor krukke ved Føtex til skodder der bliver smidt foran huset.
Anja svarer Den tyske venskabsby, NF sender mail til Anja.
Det blev diskuteret at 2 af nøgleansvarlige ikke overholder reglerne for at, når man har låst
huset op, så skal man blive i og omkring huset det betyder at man ikke må gå længere væk
end 200 meter, da man derved er synlig og kan findes.
FUN World blev aflyst pga. forhøj pris.
Der ryges indendørs i ungehuset, vedkommende 2 personer bliver kontaktet.
Musikinstrumenter i ungehuset, ejerne bliver efterlyst på FB, melder de sig ikke, vil
instrumenterne blive bortauktioneret deadline 1. oktober 2019.
Siw stiller op til kvalifikationsrunde i Helsingør (Skateboad) ungerådet godkender at hun kan
få dækket 800 kr. til benzin og 480 kr. til brobizz.
Fællesspisning fredag 17.5.2019 fra kl. 2130, alle unge er velkommen (15-25 år) godkendt
1.500 kr. (Khalil, Christine, Hamit og Sina)
Højtaler v/skaterbowlen Chris tager opgaven og finder en der kan fremstille højtalerne.

5.

Fra UG:
Stafet for livet har spurgt Ungerådet om de vil være bingo-opråber til arrangementet.
Ungerådet takker nej denne gang. UG svarer Dorthe Sori.
Købekort: Kvickly: Khalil og Juki Føtex: Siw

6.

Status på økonomien: drift hus 130.000 kr. drift ungeråd 53.734 kr.

7.

Arrangementer/Aktivitetsplan:
27.4.2019 kl. 1100 mødes vi ved Ungehuset. Paintball event godkendt 20 personer, budget
4000 kr. (egenbetaling 50 kr.) /min 10 psn + godkendt 500 kr. til sodavand.
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.

9.

Næste møde 98/2019: d. 14. maj 2019 kl. 1800. Mad: UG
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