Ref. 98 Ungerådsmøde for Unge rådet Varde 14.5.2019 kl. 1800 i Ungehuset
Gæst politiske partier, alle 13 er inviteret. Dem der mødet op var liste: O, V, A, SF, Ø, B.

1. Valgt ordstyrer: UG og referent.
2. Godkendt dagsorden og referat. Nr. 97/2019 / Godkendt.
Gæsterne fortalte om hvad de sætter fokus på i valgkampen, vi har bedt dem om at være
specifikke ifm. ungdommen og de udfordringer de står over for i Vestjylland.
3. Formanden:
Der bliver oprettet en side på FB, hvor de nøgleansvarlige kan kommunikerer sammen, der
skal gøres noget ved det rod, ungehuset efterlades i gang på gang, nu vil vi gerne finde
dem der er ansvarlige (nøgleansvarlige).
Der har været en episode, hvor endnu et vindue er blevet ødelagt, vedkommende har
meldt sig selv, og der bliver betragtes som, hændeligt uheld.
4. Fra Ungeråd:
Khalil overtager E-port arrangementerne efter Emil T, når han rejser pga uddannelse.
Det besluttes at poolbordet (skifer) doneres værk til en af de andre klubber, dette fordi
bordet i Ungehuset bliver brugt som afstilingsbord (øl,sodavand,kaffe,kakao), køerne bliver
brugt som køller der bliver slået med og knækker, en kø holder max 1 uge, så er den i
stykker. Bordfodbold bordet sælges, idet der de sidste 2 år har ligget kakao i bordet, uden
nogen har ryddet det op, så der vurderes ikke at blive brugt. Der er ønske om at indkøbe et
bordtennis bord mere i stedet.
Christine spørger hvorfor er der ikke noget toiletpapir, UG forklarer at dem med købekort
skal stå for de indkøb.
Ungerådet vil tave et event, hvor de unge samler affald i byen, det er spot on, se evt.
Arnbjergparken efter sidste skoledag (tilbagevendende svineri med affald) hvad gør
ungerådet for at få andre unge til at forstå alvoren af, miljøsviner. Opfølgning følger i
medierne. Der bestilles T-shirts til eventet.
Det var et super godt arrangement med Paintball, det vil vi gerne gøre engang til i
efteråret.
5. Fra UG:
Indkøb af ny brugervenlig og simpel opvaskemaskine, den vi har er for kompliceret.
UG bestiller 2 købekort til Føtex.
6. Kasseren er ikke mødt op, så gennemgang foregår ved UG. Status på økonomien: drift hus
195.577,80 kr. drift ungeråd 45.030,80 kr.
7. Arrangementer/Aktivitetsplan:
10-14 juni 2019 Superbrosmash turnering Maj/Juni budget 3000 kr. 22 mand (egenbetaling
50 kr.)
22 juni 2019 kl. 1700 valg til styrergruppen for året 2019 – 2020.
Byt til Nyt 2019 sommer 2019 v/Christine og Anja

Classification: Restricted

Sommer 2019 Indsamling af affald i byen V/Christine og Anja
Poker Night +18 arrangement ? v/Khalil og Christine
Valg gruppe 2019 Khalil, Anja, Chris, Siw, Sina og Hamit.
8. Evt.
9. Næste møde 99/2019: d. 22 juni 2019 kl. efter valget og konstituering

Classification: Restricted

