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Mødereferat

Mødetype

Generalforsamling i Region Midtjylland

Dato & Tid
Sted

17. september 2013, kl. 18.00-21.00
Viborg Ungdomsskole, Reberbanen 13, 8800 Viborg

Referent
Deltagere

Per Larsen, Ludvig Thesbjerg, Claus Hansen, Charlotte Rønneberg, Per Jensen, Kenneth
Gaardsdal, Thomas Mouritsen, Frank Madsen, Marianne Elgaard Kristiansen, Karl Kristian Rasmussen, Camilla Elkjær, Peter Morlan Sajith, Søren Krogh, Brian Larsen, Astrid
Jensen, Jonna Ravn, Finn Sørensen, Thomas Mouritsen, Ane Larsen, Holger R. Nissen.

Afbud
Fraværende

1.

FORMALIA
Velkomst ved formanden

Per Larsen bød velkommen til generalforsamlingen, og kort præsentation af fremmødte.

”Et overbliksbillede på de centrale opgaver i
Ungdomsringen” ved næstformand Brian Larsen

Brian Larsen orienterer om:

Ungdomsringen organisatorisk

Musikstarter

DUF

Ungedemokrati

Kommunikationsstrategi

Deltagelse i ”Center for ungdomsforskning”

Randers bog: ”Ungeinvolvering – Dæk
op til mirakler, med unge som den vigtigste ressource”

Ungdomsringens Politikker

Samarbejde med CUR

Kommunalvalget – Demokratister

Christiansborg konference

Folkeskolereformen

Ungerådet indbyder til konference
sammen med NAV

Valg af dirigent

Finn Sørensen blev foreslået som dirigent og
valgt med fuld tilslutning fra forsamlingen.
Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Valg af referent

Konsulent Søren Elmkær påtog sig referentrol-
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len.

2.

BERETNINGER
Formandens beretning

Formanden aflagde traditionen tro beretningen mundtligt (læs bagest i referatet).
Beretningen er taget til efterretning.

3.

FREMLÆGGELSE AF REVIDERET REGNSKAB
Den økonomiansvarlige Charlotte Rønneberg
fremlagde 2012 regnskabet.

Den økonomiansvarlige gav en mundtlig beretning om økonomien.
Kommentarer i relation til økonomi:
Revisionens kommentar kan læses bagerst i referatet.
Per opfordre til at Temadagene bredes
ud til hele midt
Ludvig bakker op om at der afholdes
temadage vest
Claus, Aarhus har rent hist. Været en
væsentlig faktor, men vi er ved at brede temadagene ud.
Finn. Man skal tillade sig at være stolt
af at få så meget ud af den forholdsvis
begrænsede økonomi.

Regnskabet taget til efterretning
4.

INDKOMNE FORSLAG
Ingen indkomne forslag

5.

FREMTIDIG VIRKSOMHED
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Per Larsen:
Set fra formandsstolen –

6.

Per: Jeg har valgt ikke at gøre dette, da jeg
træder af.
Jonna: En rigtig fin beretning, men det ligger
også en del at arbejde videre med. Man skal
være vedkommende.
Ludvig: Man skal huske vigtigheden af at det er
en frivillig organisation. Det er vigtigt man prøver at få de værste kampe luget ud af landsrådsmøderne.
Holger: Jeg vil gerne rose bestyrelsen. Også for
at tale Vestjyllands sag. Organisationsstruktur er
et sted at UR kan blive lidt mere moderne – en
arb. opg. den nye bestyrelse skal arbejde videre med.
Finn: Jeg vil gerne have lov til, at rose samarbejdet med bestyrelsen og UR og Randers
Ungdomsskole. Men man skal arbejde på at
lave nogle partnerskaber mere lokalt.

VALG af regionsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter
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Valg af regionsbestyrelsesmedlemmer og ungerådsmedlemmer

Følgende bestyrelsesmedlemmer var ikke på
valg
Norddjurs: Frank Madsen – Trækker sig fra bestyrelsen
Viborg: Caj Stroland – Trækker sig fra bestyrelsen
Viborg: Per Jensen – bliver siddende til 31/12 2013

Viborg: Palle Madsen
Vorup: Thomas Mouritsen

Bestyrelsesmedlemmer på valg
Formand og landsrådsmedlem:
Norddjurs: Per Larsen – genopstiller ikke
Ingen afløser fundet.
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling mandag den 21. oktober kl. 18.00-19.00 på
Viborg Ungdomsskole, Reberbanen 13, 8800
Viborg, med det ene punkt at få valgt en ny
formand.
Landsrådsmedlem:
Randers: Claus Hansen – genopstiller - valgt
Kommunerepræsentanter:
Skive: Ludvig Thesbjerg – genopstiller ikke
Randers: Christian Wissing Brøndum - genopstiller ikke
Randers: Marianne Elgaard Kristiansen - genopstiller ikke
Viborg: Kenneth Gaardsdal – genopstiller valgt
Randers: Charlotte Rønneberg – genopstiller valgt
Aarhus: Tina Guld – genopstiller - valgt

Ny valgte
Nye Kommunerepræsentanter:
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Aarhus: Ane Østergaard Larsen
Ungerådet:
Camilla Elkjær – genopstiller - valgt
Karl Kristian Rasmussen – genopstiller - valgt

Suppleant for Ungerådet
Der arbejdes på at finde en suppleant.

7.

Valg af kongresdelegerede og suppleanter
Valg af 29 kongresdelegerede

Man skal være til stede, eller have overbragt
sin fuldmagt med navn til formanden af regionsbestyrelsen.
De unge kan godt deltage i de formelle beslutningsprocesser.

unge:
Camilla Elkjær
Karl Kristian Rasmussen
voksne:
Charlotte Rønneberg
Ane Østergaard Larsen
Astrid Jensen
Claus Hansen
Per Jensen
Natasja Krogh
Jonna Ravn
Tina Guld
Frank Madsen
Anne Grethe Grann Hansen
Peter Larsen
Jens Larsen
Per Larsen
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8.

9.

Valg af revisorer og revisorsuppleanter
Valg af revisorer

Astrid Jensen og Peter Larsen er valgt som revisorer.

Valg af revisorsuppleant

Der arbejdes på at finde en revisorsuppleant.

EVT.
Ingen bemærkninger.

Per: Formanden vil gerne takke de afgående
bestyrelsesmedlemmer for et stort stykke frivilligt
arbejde. Det var dejligt at I ville give en del af
jeres fritid til organisationen. Jeg vil savne jer
alle – også dem der bliver i bestyrelsen – og når
jeg bliver 90 år og sidder i en gyngestol på
verandaen vil jeg tænke tilbage på nogle
dejlige diskussions lystne mennesker, hvor vi
havde tid til både alvor og sjovt.
Finn takkede forsamlingen for god ro og orden.
Per takkede forsamlingen for god ro og orden
og 4 gode år som formand.
Dato for næste regionsbestyrelsesmøde er den
10. oktober kl. 17.00-20.00 ved Claus Hansen,
SSP og Forebygge, Stemannsgade 9c, 8900
Randers C
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Formandsberetning for Region Midtjylland.
17. september 2013.
Så gik det fjerde år med mig som formand for region Midtjylland. Det bliver desværre også mit sidste år
som formand, da jeg har valgt at gå af. Dette kommer jeg ind på senere.
Først har det været en fornøjelse at være formand for en bestyrelse, som atter har været stor og meget
livlig. Der har været gode debatter med mange holdninger, men vi er altid landet på en løsning i bestyrelsen, som har været enstemmig og fremadrettet.
Hvad har jeg så som formand sammen med bestyrelsen ændret i den periode jeg har været her:

Der er kommet tema på møderne – så alle har noget med hjem – ikke kun drift men livlige diskussioner.

Vi er gået fra kun et landsdækkende fyrtårn i midt til to og kæmper for at få et tredje på landkortet – gerne ude i Vest. Der er stor forskel på regionerne i forhold til, hvor de landsdækkende
aktiviteter er – det håber jeg den kommende formand vil kæmpe videre med.

Det er lykkes at få unge med til møderne og ikke mindst kongressen og i unge rådet. Det har
åbenbart ikke præget Midt før.

Glad for at der er kommet styr på økonomien – så vi drifter cirka i 0 kr. og kan så bruge af kassen, når bestyrelsen finder det nødvendigt.

Stadig et stort aktivitetsniveau i regionen, og vi har givet tilskud til meget lokalt i perioden.

Vi har strammet op omkring de lokale tilskud:
o Lavet frister og et ansøgningsskema
o Ungeinddragelse som noget centralt
o Det skal være for hele regionen
o Sidst kigget på at det ikke kun skal være musik – men andre ting som unge gerne vil.

For bestyrelsen og mig selv har det været vigtigt, at der har været en sammenhæng med det,
der rører sig hos os og så op i organisationen til Landsrådet. Der skal være en rød tråd i organisationen, som giver mening for alle partner.
Så det tænker jeg at jeg og min bestyrelse kan være stolte af. Så det er absolut ikke derfor, at jeg går af
– jeg kommer til at savne de livlige bestyrelsesmøder med meget udveksling.
Hvad har vi så arbejdet med i bestyrelsen:




Vi har hver gang et tema på bestyrelsesmøderne. Noget som rører sig fra baglandet/os selv +
noget tage med til landsplan. Bestyrelsesmedlemmerne får på den måde også noget med
hjem. Følgende tema for året:
o Unge i regionsarbejdet og på kongressen
o Dialog om Ungdomsringens politikker
o Hvordan bruger vi konsulenten fremadrette i regionen?
o Vedtægterne.
o Hvad er grunden til at være frivillig i organisationen?
Vi har i bestyrelsen arbejdet for en åben demokratisk organisation, hvor det at debattere Ungdomsringens ståsted og politiske linje er vigtigt for os at blande sig i. Vi har været med til at få
Ungdomsringens vedtægter til debat, da vi har svært ved at se sammenhængen mellem to ledelser af Ungdomsringen – Landsrådet og Daglig Ledelse. Der er lavet et oplæg til kommende
vedtægter, som vi kan se Ungdomsringens fremtid i. Dette har vi brugt meget tid på.
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Vi har arbejdet hårdt på at få unge engageret i bestyrelsesarbejdet. Dette er nu lykkes. Vi har
nu unge med til bestyrelsesmøderne. De unge har lavet en skabelon til, hvordan de gerne vil
inddrages. Dette sker ved, at vi mødes og spiser sammen først. Så går de unge for sig selv og ser
den klub på det sted, hvor vi holder mødet. De snakker så selv sammen og kommer ind sidst på
mødet, hvor de fremlægger det, som de har talt om. Vi voksne fortæller så om, hvad vi har været rundt om – og så slutter mødet fælles, hvor vi tager ting op sammen. De unge er også med
til at lave dagsordenen.



Vores økonomi:
o Følger løbende vores budget på bestyrelsesmøderne.
o Vi har en målsætning om at drift cirka skal være i nul. Dette giver muligheder for at
bruge af egenkapitalen til yderlige aktiviteter. Vi havde budgetteret med 0 kr. – men
ender på et overskud: 37.738 kr. Det er efter min mening flot. Derfor har vi også sagt ja
til at støtte Windkraft med 30.000 kr. i år for at få et stort fyrtårn i gang ude i Vest. Det er
vigtigt for bestyrelsen, at der støttes op omkring vores aktiviteter ude i regionen, og bestyrelsen finder det vigtigt, at der også kompetence udvikles og ikke kun gives til aktiviteter. Det kræver jo at medlemmerne kommer til disse ting – hermed en opfordring til
det.
o Dejligt med opbakning fra revisorerne. I forhold til deres bemærkninger vil jeg sige, at
det har været bestyrelsen mål at få styr på at drifte efter et budget med o kr. Vi har ikke gået efter et overskud, og er helt enige i, at pengene skal ud til aktiviteter i regionen
til gode for medlemmerne. Så det har vi arbejdet med her i 2013. Vi er enige om, at bestyrelsen ønske om mulighederne for støtte til kompetence udvikling skal synliggøres på
hjemmesiden. Det må den kommende bestyrelse tage sig af. I forhold til at Århus er
omdrejningspunkt for mange temadage og enkelte aktiviteter er der en historik ind
over. Bestyrelsen har ikke ønsket, at nedlægge aktiviteter, der gik godt. Her skal stadig
tænkes på at alle arrangementer er tilgængelig for hele regionen. Bestyrelsen har der
imod arbejdet på at op starte temadage i Vest og at lave et fyrtårn i Vest. Dette er
delvist lykkes, men der skal stadig være fokus på dette.



Brug af vores konsulent. Vi ser stadig løbende på, hvordan vi i regionen bruger vores konsulent.
Bestyrelsen vil gerne følgende:
o Konsulenten skal være mere opsøgende og arbejde ude i klubberne – tættere på
medlemmerne. Dette kunne måske også skabe grobund for flere unge og frivillige
voksne i vores organisation.
o Hjælp til bestyrelsen og mig som formand i at holde den røde tråd.



Vi er nok en af de regioner, der har flest aktiviteter i gang. Det er dejligt og skaber liv ude i hele
regionen. Tak til de mange frivillige, der gør et stort arbejde. Vores aktiviteter er følgende for 1.
januar 2012 og til nu:










Støttet JM i fodbold i Randers
Støttet Gellerups i Aarhus
Besluttet at støtte WindKraft i 2014 med 30.000 kr. som start. Dernæst løfte det til landsplan
for 2015 som politisk forankret i Midt.
Støttet Track Three i Norddjurs - Politisk forankret i Midt (750 unge inde)
Støtter Volume and Dance 2013 i Viborg – afvikles i efteråret. Politisk forankret i Midt
Afviklet ”Klubbernes Dage i Tivoli Friheden” i Aarhus. Torsdag: 1832 unge inde + fredag: 2323
unge inde = 4155 deltagere (højeste antal nogensinde).
3 Temaformiddage – forår 2013
o Fra knoglekræft til ironman – Gert Rune
o Oplev en U-teoretisk tilgang til forandringsprocesser – Lone Belling
o Undgå drama i pigegruppen – Camilla Mørk

På de tre arrangementer i alt ca. 130 deltager.
3 Temaformiddage – efterår 2013
o Klubber i på skolen – Paneldebat med bl.a. SF’s politiske leder i Aarhus og formand
for Børn og Ungeudvalget. Pt. 120 tilmeldte

[www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk]

Tigergården • Nørregade 77, 6. • Postboks 109 • 5100 Odense C • Tlf. 7027 0050 • Fax 7027 0054 • ungdomsringen@ungdomsringen.dk



o Inklusion – en del af klubbernes DNA – Ulla Andersen
o Gå gladere hjem fra arbejde, end da du kom – Freddy Meyer
1 spydspidsmøde i øst – emne ”Klubber under folkeskolen”

Så det kan formanden og bestyrelsen være rigtig stolte af.
Hvorfor vælger jeg så at gå som formand – set fra min formandsstol:









For mig er der to ledelser i organisationen – nemlig Daglig Ledelse (DL) og Landsrådet, og som
jeg plejer at sige: ”jeg sidder ikke i den der bestemmer”. Vi har i bestyrelsen sat vedtægterne i
spil for at få en ledelse med et stærkt selvstændigt sekretariat. Vedtægtsændringerne ændrer
fra et ledelsesforhold, hvor DL er for tæt på den administrative chef for sekretariatet og dermed
sekretariatet samt sætter sig på alle ledende poster i vigtige udvalg, hvorved Landsrådet bliver
overflødigt, over til et andet ledelsesforhold, hvor Landsrådet styrer sekretariatschef og dermed
sekretariatet. Landsrådet nedsætter diverse ad hoc ”ekspert”-udvalg fra græsrødderne. Vi tror
på at organisationen fremadrettet er bedst tjent med dette. Efter lang snak er det nu vedtaget
i Landsrådet, at der på den kommende kongres skal nedsættes en arbejdsgruppe til at kigge
på vedtægterne. Dette er godt, men er for langt et tidsperspektiv for mig.
Jeg har ikke været enig i kommunikationsstrategien i forhold til Folkeskolereformen, som er så
vigtigt for vores område. Jeg mener jo ikke UR har sat sit præg på den, som andre organisationer har.
Set fra min stol sidder DL på alle de vigtigste ting i organisationen og orienterer fra dem på
landsrådet – se bare på dagsordenerne: DL orienterer og landsrådet tager dette til efterretning.
Det kunne være godt, at det var andre personer, der orienterede – så kunne mangfoldigheden
blomstre. Dette gør også organisationen sårbar, hvis en af DL forlod denne.
DL er meget lukket – vi har bedt om deres referater længe.
DL er efter min mening også for tæt på sekretariatet i forhold til at køre en politisk del og en drift
del. Herunder er jeg bekymret for konsulentdelen, som er skiftet en del ud.
Personligt har det sidste år ikke været sjovt, da jeg føler at den ledelsesstil DL har valgt ikke for
mig er en demokratisk måde at gøre tingene på.
o Jeg har måtte stå skoleret et par gange – herunder indkaldt til et møde med en skjult
dagsorden for at stå til ansvar for, hvad region midt havde gang i. Måske er det blevet
personligt?
o Der ringes rundt for at gyde olie på vandene – i stedet for at tage en livlig demokratisk
dialog på møderne.
o Når man siger, at der er ”uro” i ens bagland – nu med klubber der melder sig ud – er det
som om det ikke er DL skyld – men ligger hos en selv. Som om det er to verdener DL og
jeg lever i – men det kan jo også være min verden er den ”forkerte”.

Så derfor stopper jeg som formand.
Men jeg er også utrolig glad for organisationen, og håber den vil køre godt videre. Jeg håber der vil
stille en ny formand op, som vil arbejde videre med det store regions arbejde og være bedre til at falde
ind i Landsrådet og være med til at gøre organisationen mere demokratisk.
Jeg vil meget gerne opfordre folk til at blive delegeret til kongressen. Vi er en af de største regioner, så
det vil være dejligt med en stor repræsentation.
Dette var ordene og jeg vil her gerne rette en stor tak til de meget aktive bestyrelsesmedlemmer, som
gør arbejdet som formand spændende og ikke mindst noget udfordrende.
Til sidst skal lyde en stor tak til vores konsulent Søren Elmkjær, som nu er kommet godt ind i arbejdet og er
en stor hjælp til bestyrelsen og formanden.
Hilsen
Formanden.
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