Referat af møde i ungeudvalget den 30/5-2011
Fremmødte: Anna – Kirstine Karmisholt (Skolebestyrelsen), Majbritt Sudergaard (Samrådet), Christian
Jensen (Ungdomsklubben), Anders Clausen (Borgerforeningen) & Gita Mogensen (GIF)
Afbud: Steen Ovesen (Grindsted skole) & Morten Skjollander (Skolebestyrelsen)
Dagsorden:
1.
Det som der skal afklares nu er - hvilke problemstillinger har
vi i vort lokaleområde
2.
Der er nogle oplagte emner:
a.
Misbrug (hvem snakker med de unge om dette - skole, politi,
klub, tidligere misbrugere eller?) - evt. samarbejde med Vodskov
b.
Pasning (i dagtimerne) dus, klub, o.s.v.
c.

Tilbud i fritiden (sport, ride, FDF, )

3.

Hvad mangler de unge – så de holder sig fra ”dumme” ting

4.

Så må vi efterfølgende finde ud af hvordan vi takler de ting
som vi mangler – der skal ændres

Gruppen blev præsenteret i forhold til, hvor man kom fra og ens egen baggrund.
I løbet af mødet kom vi igennem dagsordenen med følgende:






Majbritt skal tale med bestyrelsen i GIF i forhold til om klublokalerne i Sports Caféen kan bruges til
de unge i hverdagen.
Det blev klarlagt at de unge fra 10-13 år ingen tilbud har, da kommunen har sparet DUS 2 væk for
denne årgang. Vores forslag er: Undersøge ved forældrene til denne årgang om, der er interesse for
en miniklub. Dvs., søge penge hos kommunen til at få den eksisterende klub i byen åbnet flere
dage, hvoraf nogle dage bliver som miniklub og andre dage som alm. klub som eksisterer pt.
Vi talte om, en kontakt til ungepolitiet i forhold til at komme til en klubaften for at tale om
misbrugsproblematikker med de unge.
Der er et sprog problem blandt de unge – kan og skal vi gøre noget?

Konklusionen på mødet blev, at vi skal have lavet et brev til kommunen – Skole / Kulturforvaltningen, med
vores bekymring i forhold til at flere unge laver hærværk mm., brevet skulle gerne give kommunen fokus på
problematikken i byen, at de unge mangler et sted at opholde sig – primært i vinterperioden. Anna laver et
udkast til brevet og mailer til Gita.

Næste møde er i ungdomsklubben den 21/6-2011 kl. 19.00

