Referat fra ungeudvalgets møde den 20. januar 2016, kl. 17.15 i Ungdomsklubben
Deltagere:
Christian Bodilsen Jensen
Ole Schwarz
Afbud fra:
Carsten Christensen
Nicolai Pedersen
Mikkel Torp Jacobsen
Da der kun var fremmødet lederen af ungdomsklubben og referenten - gik snakken om hvad der sker i
Ungdomsklubben:
Ungdomsklubben har en gruppe på ca. 18 unge i alderen 17-19 år
De holder til dels de yngre væk (unge kan deltage fra 7 klasse), der er dog kommet en mindre gruppe fra 7-8 klasse.
Christian er ved at etablere mulighed for aktiviteter for de yngre på 1 sal.
Ungdomsklubben og kirken samarbejder i forhold til at give kommende konfirmander informationer om klubben
(fælles møde).
Der kommer ikke en 2 ugers åbning i Grindsted idet idet der er for få unge til dette.
Christian mener ikke at de unge efterspørger større skaterramper p.t.
De ting på sportspladsen som ungdomsklubben bruger, er primært multibanen til boldspil.
De unge er interesseret i gokart – og her bliver der snart afviklet et nyt løb på banen i Svenstrup
Snakken faldt på samarbejdet med skolen. Christian oplyser at man ikke snakker sammen.
På spørgsmål om ungdomsklubben fysisk kunne ligge i den nye skole og brug deres faglokaler svarede Christian klart
ja.
Vi drøftede om der var uro med unge i lokalområdet – og dette havde vi ikke kendskab til
Ungdomsklubben kan bruge HammerNyt til at give forældrene i byerne info om hvad der sker i klubben
Dette gælder både bladet som igen kommer på gaden samt vores hjemmeside samt på facebook ”Aktiviteter i
Grindsted og Uggerhalne”
Vi nåede således ikke følgende punkterne (som så må vente til næste møde):




Status på de 3 nye baner
Nye opgaver
Evt. at finde nye medlemmer til ungeudvalget (vi er meget sårbare)

Næste møde: Onsdag den 27. april 2016, kl. 17.15 i Ungdomsklubben
Vigtigt:
Hvis du er forhindret i at deltage i mødet den 27. april – så giv mig besked nu – så finder vi en anden dag.
Kom gerne med forslag til nye medlemmer, altså som et supplement til ungeudvalgets nuværende 5 medlemmer.
Referent: Ole Schwarz

