Ungemøde den 4.9.2013 kl. 17.00
Deltagere: Ole S, Anders, Majbritt, Anna, Gita, Christian & Louise fra klubben

Majbritt trækker sig som tovholder for Ungeudvalget pga. helbred – Anna tager over.



Godkendelse af referat fra den 22.5.2013
Godkendt.



Opfølgning fra Temamøde
Computerfestival Christian – sidder i netværk med andre skoler / klubber – kan lade sig gøre. Men
problemet er når det er en institution at de ikke spiller alderssvarende klub. Med mindre forældre
godkender det eller en forening der afholder. Christian afholder. Anna og Christian finder dato i
november.
Ungeudvalget arbejder på at få flere åbningsdage om det. – Anna sætter i værk Elisabeth Bruun.
Christian ungdomsklubben  forsamlingshus. Både plus og minus. Der er ikke alkoholbevilling her.
Derfor kan det ikke lade sige gøre. Huset må gerne bruges hvis ikke der drikkes eller ryges.
Else Marie + ungeudvalget lave tur til militæret. Anna kontakter EM
Christian vil tilbyde mtb. hold i Hammer Bakker på ungaalborg.dk. plus infostander.
Forslag om facebook side vedr. aktiviteter i Grindsted. Anna kigger på det.
Forslag om en opfølgningsaften på Temadagen til foråret.



Skaterbane
Midler fra AKA inden den 1.10.2013. + Inden da skal byggetilladelsen være indhentet. Anders og Ole
sørger for dette.
Anders kontakter René Stricker Jensen vedr. højde mm.
Tilbud vedr. videoovervågning på standby indtil vi ved mere vi får en bane.
Evt. alternativ placering er enden af p-pladsen ved hallen.



Skolebestyrelsen
Skolebest. Formand Vodskov ser en del unge bliver skrevet ud af Grindsted skole og ind i Vodskov
skole.
Thomas Kastrup larsen: der bliver ikke nedlagt skoler så længe der er forældreopbakning.
Pt. er det et problem møntet på et bestemt klassetrin pga. sygdom.
Forslag om at fejre de midlertidige barakker der snart bliver 30 år.



Ungdomsklubben
10 åbningsaftener før og efter jul.

Inden ferien var planen at GUS skulle til Spanien uge 42, det er blevet aflyst pga. manglende
økonomi i Spanien. Forslag om Kaukasus med vandreture mm., Christian undersøger om der er
nogle unge der vil med – der er 6 pladser.


Evt.
Næste møde den 6/11-2013 kl. 17.00
Punkt. Planlægning af LAN party. Den 22-23/11 kl. 17.00-09-00.
Ref. Gita Mogensen

