Samrådet for Grindsted & Uggerhalne

Ungeudvalget
Referat fra Ungeudvalgets møde den 8. februar 2017
Deltagere:
Mikkel Torp Jacobsen
Nicolai Nørgaard Pedersen
Carsten Christensen
Christian Bodilsen Jensen (UK)
Ole Schwarz

Dagsorden
De 3 baner. Mikkel har fundet ud af tænd-/sluk-funktion (timer), så dette vil blive lavet meget hurtigt.
Nicolai og Mikkel vil her i foråret efterse og efterspænde skaterramperne.
Mikkel og Nicolai vil indkalde til arbejdsdag vedr. MBX-banen (Ole kommer med øl).
Legeplads for de mindste. Ole har søgt hjælp til etableringen via borgerforeningen og Lions Club
(20.000,- + 10.000,-)
Vil pr. 1/5 søge resten af pengene Ca. 50.000,- via AKA-midlerne.
Der er enighed om, at vi her i foråret går i gang med at lave sandkassen, for de penge vi får fra
Borgerforeningen og Lions Club. – så må resten vente på yderligere bevilling fra AKA.
Ole har kontaktet skovholdet(Anton), der vil komme med pris på sandkassen.
Ungeudvalget vil selv sørge for etablering (grave hul + montere sandkassen og fylde den op med
sand).
Også dette kunne være en dag, hvor vi bede folk om at hjælpe.
Hvad sker der i ungdomsklubben. Klubben har ingen kontakt til Grindsted skole. (Målgruppen er fra
7. klasse og opefter).
Det er fortsat de ældre unge, der bruger klubben.
Har dog kontakt via andre aktiviteter til den unge gruppe (13-14 år).
Spændene nye aktiviteter for de unge? Vi havde efterfølgende en lang snak om forskellige
muligheder - herunder at få kendte personer fra VIDEO BLOK til at komme og fortælle om deres
oplevelser eller oplæg til de unge hvordan man selv laver disse ting.
Visionsseminar i foråret. Ole fortalt kort om, at Samrådets bestyrelse vil afholde et visionsseminar for
foreningerne i Grindsted og Uggerhalne - for på denne måde at få deres bud på, hvad der skal ske
frem til 2020/2025.
Ungeudvalget og ungdomsklubben inkl. skolen vil blive indbudt.
Næste møde
Onsdag den 26. april 2017, kl. 17.15 i Ungdomsklubben
Referent:
Ole Schwarz
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