Ungeudvalget
Mødereferat
Mødereferat fra Ungeudvalgets møde den 5. oktober i Ungdomsklubben
Deltagere:
Carsten Christensen
Mikkel Torp Jacobsen
Christian Bodilsen
Ole Schwarz
Fraværende:
Nicolai Nørgaard Pedersen.


Dagsorden:



Godkendelse af referatet fra 11. maj 2016
Dette blev godkendt



Nyt fra ungdomsklubben
Det er primært de ældre unge der bruger klubben. Mange unge fra Grindsted bruger klubben i
Vodskov (Multihuset). Man afventer ny målgruppe (de yngre).



Status på de 3 baner (BMX, Skater og Beachvolley). Det er skaterbanen der bruges mest. Vi drøftede,
om BMX-banen kan ændres til en træningsbane for MTB-ryttere (unge) – dette vil vi genvurdere i
2017.
Mikkel kunne oplyse at han og Nicolai, med buskrydder, havde fået styr på græsset på BMX-banen.
Vi drøftede om det ville være fornuftigt, at få lavet skråningerne på BMX-banen således at
kommunen kunne/ville slå græsset. Dette var der ikke stemning for.
Mikkel og Nicolai vil nu opsætte belysningen til de 3 baner nu.



Nyt om etableringen af legeplads for de små (dagplejebørnene) bag sognegården. Kommunen har
nu godkendt placeringen. Ole har fået dagplejens ønsker og har bedt legepladsfirma om at komme
med tilbud herpå. Herefter skal der søges om byggetilladelse ved AK.
Ida Jensen (AK’s legepladskonsulent) skal godkende de ting, der skal opsættes på legepladsen før
og efter etableringen. Vi håber at pladsen kan være færdig til indvielse til foråret 2017.



Nye tiltag - Carsten mente at de unge er meget optaget af ToyTube. De er meget optaget af de
personer, der ”BLOKKER” på YouTube med deres forskellige Videoklip. Carsten mente, at det kunne
være spændene for de unge – hvis man fik en af de kendte til at komme til Grindsted og fortælle
om deres arbejde. Carsten arbejde videre med denne ide’.



Evt.
Der bliver julefrokost for samrådet den 13. eller 20. januar 2017. Nærmere herom senere.



Næste møde:
8. februar 2017 - kl. 17.15 i Klubben

Referent:
Ole Schwarz

