Referat fra ungeudvalgets møde den 7. oktober kl. 17.15 i Ungdomsklubben
Deltagere:
Christian B. Jensen
Mikkel Torp Jacobsen
Ole Schwarz
Afbud fra:
Nicolai Pedersen
Carsten Christensen

Dagsorden:
Nyt fra Ungdomsklubben
Christian vil arbejde på, at der bliver flere åbningstimer
Svært at få de unge (7-9 kl.) og så de ældre til at blive en fælles enhed – derfor flere åbningstimer til de
yngste.
Vi l prøve til foråret at lave hold til skaterundervisning (evt. også BMX og beachvolley)
Kunne forestille sig at unge fra Vodskov (der mangler en skaterbane) kunne deltage i Grindsted
De unge mener dog at vores ramper er for små (for lille en udfordring)

Status på de 3 baner
En god indvielse den 22/8
Problemer med skaterramperne – de er ulovlig iflg. AK
Leverandøren har lovet nye ramper meget snart
Ole har arbejdet med regnskaber og bevillinger – beskrivelser m.v. - LOA har nu accepteret vores
afrapportering og det samme har AK (AKA-midlerne)
Byggetilladelsen er også ok fra AK
Vi mangler nu en færdigattest fra Ida Jensen – der er legepladskyndig – denne skal gives for at vi kan være
sikre på, at banerne ikke skal forsikres (er lovlige)

Ida jensen har lavet detaljeret beskrivelse af hvad der skal laves – denne er udsendt til Ungeudvalget inkl.
Brian Riis
Ole har haft møde med AK /Landsbypedellerne som har lovet at passe de 3 baner med græsslåning såfremt
arealerne bliver udbedret (Ole S har udsendt beskrivelse til ungeudvalget inkl. Brian Riis herom)
Brian har til indvielsen snakket om nogle større ramper. Dette er så også Ungdomsklubbens ønsker
Christian vil undersøge hvordan Ungdomsskolen kan være behjælpelig vedr. Nye Ramper
Ole S har tidligere talt med Langholt skole – de 2 ramper de har lavet her koster ca. 25.000,- (for begge)?
Der kan evt. søges penge fra skole og klubberne?
Dette afventer næste møde den 20/1 2016
Mikkel vi kontakter Carsten, Nicolai og Brian for at få lavet de ting der mangler (fastgørelse af de nye
ramper oprydning og udjævning af BMX-banen m.m.). Der kan evt. indkaldes til ”åben” arbejdsdag for at
byens borgere - så disse kan være med til at hjælpe.
Vi skal have en godkendelse af de 3 baner fra Ida Jensen, AK snarest muligt (da banerne jo ikke er godkendt
= ikke er lovlige = forsikringsproblem).
Ny opgaver
Da vi ikke er færdig med de 3 baner – afventer nye tiltage
Næste tiltag vil nok blive – Legepladsen til de små bag ved Sognegården
Drøftes på næste møde.

Næste møde
Onsdag den 20/1 2016 kl. 17.15 i Ungdomsklubben

Referent:
Ole Schwarz

