
Dagsorden til ungemøde den 27.2.2013 kl. 17.00-18.30 

 Godkendelse af referat fra den 16.1.2012 

Godkendt uden anmærkninger. 

 

 Temamøde omkring fritidsaktiviteter omkring børn og unge i Grindsted og Uggerhalne –
planlægning og afvikling i foråret  ( politisk møde i efteråret planlægges senere af samrådet) 

 

Skemaer er sendt til Jane skolebestyrelsen samt Steen Ovesen, de sørger for de bliver delt ud 

til alle elever samt til børnehaven. Skolen deler skemaer ud og samler sammen igen. Skellet 

hvor børn selv svarer er fra 3 klasse. 0-2 kl. skal forældrene svare sammen med børnene. 

Majbritt afleverer til dagplejen. Christian sørger for at de unge der ikke går i Grindsted 

skole, får skemaet. Max 18 år. 

Dato den 4. juni 2013 kl. 19.00 – 21.00 i Sognegården.  

Skolebestyrelsen skal finde ud af om evt. Børns vilkår kan starte med et foredrag fx 

mobning, lokale netværk eller én fra Ungepolitiet max en halv time. Tale om undersøgelsens 

udfald samt lave en handleplan. Ole Schwarz tovholder på mødet. 

Skemaer skal være Samrådet i hænde den 1. maj. 2013.  

Hvem skal finansiere foredragsholder samt forplejning??? 

 

 

 Skaterbane – strategi /planlægning  - hvad nu? 
Anna har undersøgt for DRØN midler. Der skal laves en ansøgning med projekt beskrivelse 

som skal godkendes i kommunen. Dette druknede i tidsfrister mm. SPAR NORD fonden mm. 

skal ansøges. Anna og Ole søger fonde. 

Anna finder ud af om der skal der byggetilladelse for at sætte banen op. 

 

 Tidsplanlægning for vores aktiviteter – skal være færdig til næste samrådsbestyrelsesmøde 
den 25/4 

Temadag: 

1.maj skemaer fra skolen 

4.juni temadag 

Skaterbane: 

Anna og Ole mødes inden 15. april. 

De første ansøgninger sendes inden 1. maj og forventes svar inden sommerferien. 

100.000 kr. inden 1. februar 2014 

Skaterbane står færdig den 1. april 2014. 

Christian kontakter SSP medarbejder inden den 1. marts vedr. byens problematikker.  

 

 Evt. 

 

Problemer i byen: 

Hærværk på biler og huse Vinduer i huse forsøgt smadret. Emblemer på biler bliver fjernet 

med skruetrækkere. Der er set 3 unge.  

Scooter samt bilkørsel igen i skolegården. Ungepolitiet været på uanmeldt besøg i 

ungdomsklubben. Der kommer flere unge udefra til klubben i Grindsted. Christian taler med 

SSP Bjarne vedr. problematikkerne.  



 

Louise ny ansat i klubben var på besøg.  

 

Christian klubben tlf. 21423105 

 

Forslag at vi skriver til Elisabeth Bruun at vi gerne vil have øget åbningstid, da der er øget 

hærværk i byen. Anna skriver. 

 

Næste møde: den 8. maj 2013 kl. 17.00 i klubben 

 

Referat Gita Mogensen 

 


