Formandens beretning 2012
2012 stod meget i økonomiens tegn. Det var specielt med fokus på ungdomsringens musikfestival.
Der blev brugt en del kræfter på, at gå alle punkter igennem for at se, hvor der var mulighed for
besparelser. Der blev heldigvis fundet en del punkter som kunne forbedres og strammes op samt
nye aftaler blev indgået. En større ansøgning til musikfestivalen blev sat sammen, så
ungdomsringen i 2013 er klar til at kunne ansøge forskellige fonde, så vi derigennem får økonomien
til at hænge sammen i fremtiden. Selvom vi kunne finde en del besparelser og opstramninger, ligger
det stadig fast at festivalen i dens form ikke bliver billigere med tiden. Som eks. stiger lyd og lys
med 3 % om året, så det er et rimelig simpelt regnestykke. Derfor bliver vigtigheden af fonde samt
accepteringen af ungdomsringens musikfestivals økonomiske ramme prioriteret højt til landsrådet.
Ud over det gik festivalen rigtig godt med 260 bands igennem de 10 scener samt masser af unge
glade mennesker der fyldte Aalborg kongres center. Var der for første gang 3 ungdoms tv-stationer
der dækkede festivalen, hvilket gjorde, at der var en rigtig godt dækning af de forskellige scener.
Efter festivalen blev Gandrup fodbold turnering afviklet som sædvane, med fuld tilmelding.
Robinson Challenge blev afviklet med stor tilfredshed, og for første gang som et landsdækkende
arrangement. Udfordringerne er bl.a. ridning på islandske heste, sansebaner, saltsydning, lerdue
skydning, bygge tømmerflåder osv.!! Aktiviteterne laves som hold, og man kan ikke stemmes hjem
eller ud, temaet er teambuilding/ fællesskabsværdier og sammenholds øvelser der ryster de unge
godt sammen.
Ellers kørte Nordjylland årshjulet igennem som blev afviklet med de forskellige aktiviteter,
bestyrelsesmøder, spydspidsmøder mm. Bl.a. holdte vi flere af bestyrelsesmøderne i forskellige
klubber, hvor de unge fik til opgave at fortælle de andre unge i klubben omkring deres arbejde og
ungdomsringen.
Strandgården er under udvikling i forhold til den beslutning af vi ikke sælger bygningen alligevel.
Der bliver arbejdet på forskellige temaer til unge camps, samt forbedring af bl.a. grøn energi som
solpaneler mm.
Sidebygningen er på nuværende tidspunkt under planlægning, for hvad der skal stilles op med den.
Sidst men ikke mindst sagde vi farvel til Mads Seiersen, som vi ønsker alt godt i fremtiden. Han vil
blive savnet i region Nordjylland..
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