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

Referat:
Mødetype
Dato & Tid
Sted
Referent
Deltagere

Ungerådssamling
22.-23. marts 2013. Ankomst fredag kl.18- lørdag kl.15
Tigergården, Odense
Lisbeth

Matias, Mads, Aalla, Peter, Amanda,Susan, Camilla, Karl Kristian,
Cathrine, Abdeali
Jacob, Mads, Kasper, Cathrine, Tilde og Gry

Afbud
Fraværende

01. Icebreaker/ Regionerne (Lisbeth, Alle)
Sagsfremstilling
Lisbeth laver icebreaker
Nyt fra Regionerne
01. Hovedsynspunkt og beslutning
Fra næste møde godkender vi referat fra sidste mødeØnske om at dagsordenen sendes ud 14 dage før, så der er mulighed for at komme med rettelser.
Nordjylland: Mathias fortæller om Ungecamp.
Midtjylland: 2 piger er interesseret i at være med i ungerådet på sigt.
Sjælland: Abde informerer om aktivitetsdag med sport, klima, miljødag.
Hovedstaden: Susan fortæller om en vellykket backgammonturnering.

02. Nyt fra Landsrådet (Aallaa, Peter, Abdeali, Susan)
Sagsfremstilling
Kort nyt
02. Hovedsynspunkt og beslutning
Aallaa informerer fra Landrådet.
Susan stiller spørgsmålstegn ved, hvilken mening man skal repræsentere på Landsrådsmøder.
Aallaa minder om, at vi har diskuteret det tidligere i Ungerådet. Når man repræsenterer ungerådet, bringer
man ungerådets holdning videre.
Amanda mener, at det er vigtigt, at ungerådets landsrådsmedlemmer holder fast i det, vi har besluttet.
Camilla mener, at det dog er ok med en spontan beslutning, hvis det er noget, der ikke har været debatteret.

03. Klimacamp (Matias)
Sagsfremstilling
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Matias og arbejdsgruppen informerer
Lisbeth har tal på tilmeldinger
Der er møde med CONCITO i uge 15 eller 16, hvad skal vi være opmærksomme på?

03. Hovedsynspunkt og beslutning
Mathias informerer om arbejdsgruppens møde.
Hvad gør vi, hvis det regner?
Karl Kristian opfordrer til, at vi sover i telte i alt slags vejr.
Susan har et meget stort ønske om at sove indenfor.
Hvis CONCITO ikke har en kok, prøver Amanda og Peter at skaffe en.
Huskeliste:
Telte
Fodbold
kongespil
Bålhygge, guitar
Hvad kan vi byde ind med:
Peter: Mad, førstehjælp
KK: Fodbold, Rundbold, Icebreakers, guitar
Lisbeth:
Abde: Fodbold, danse (Mads), kampsport, tage billeder
Susan: jødeharper, tage styringen, være megafon, ung til ung
Amanda: Guitar, bålhygge snobrød pandekager
Camilla: Icebreaker, synge højt, pynte op, skabe god stemning, hjælpe til med maden, tage billeder
Aallaa: Har overblikket
Mathias: Har overblikket, skriver artikel efterfølgende

04. On Stage (Peter og Amanda)
Sagsfremstilling
Hvem deltager?
Konkurrencer og andet indhold
Arbejdsgruppe
04. Hovedsynspunkt og beslutning
Amanda informerer om On Stage. Der er bestilt t-shirts. Amanda er der med Ungdomshuset og
ikke med Ungerådet.
Lisbeth står for madbilletter og informerer Elsebeth om overnatning.
Aktiviteter/konkurrence:
Improdans-dancebattle: Peter
Ram hullet (kuglepen i flaske: Gry og Tilde ”hvis de er med på den”)
Tyggegummi og spaghetti: Karl Kristian
Hvem kommer: Peter, Camilla (lørdag),Gry, Tilde, Karl Kristian
Tage billeder og skrive artikel: Peter og Camilla
Husk kamera Lisbeth
Aktivitetidéer: Citater i en box, improdans, pust et kondom op uden at bruge hænderne, rap med
posen, føl dig frem, just dance wii, efterligningsdans, fange ål, ram hullet, find mønter i kasser eller
grød, catwalk kreativt, sæt halen på æslet, korthus, møntkast, gættekonkurrence, gæt en sang, gæt
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en lort, fisk efter fisk, gæt en kendt, Glidebane i bananskrald, banan med dumlesmag, fodre
cookiemonsteret, kondom på med munden, tyg på et kondom længst tid, snørebåndsspisning,
tyggegummi og spaghetti, skræl en banan med munden, spis 5 flødeboller hurtigst, spis en skive
rugbrød mens du danser, æggeløb, hold en fugleedderkop, kaste lagkage på din pædagog, ring et
modsat køn op og læs en sætning op, forhindringsløb, male æg, hvor mange bandeord på et minut,
gæt en kendt, skyd dartpil efter en kendt, ballondans, dancebattle, holdningsbattle, stopdans,
stoleleg.

05. Indstillingsskemaer 2014
Sagsfremstilling
Udarbejde indstillingsskemaer
Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)
Indstilling

05. Hovedsynspunkt og beslutning
Fordeling af udfyldning af skema:
Unge Camp: Aallaa
ECYC Camp: Aallaa
Ung til Ung formidling: Susan
Facebook/materialer: Amanda
Idépulje: Susan
Deltagelse i projektlederkursus: Abde, Karl Kristian
Deltagelse i relevante konferencer: Peter
Intern kompetence udvikling: Karl Kristian; Abde
Tøj til identifikation: Camilla, Peter
Deltagelse på UR´s arrangementer: Aallaa

06. Folkemødet 13.-16. juni (Alle)
Sagsfremstilling
Hvem deltager helt sikkert?
Vi har et tilbud om at bo i teltlejr sammen med andre unge deltagere helt tæt på Folkemødet.Ellers
skal vi bo i Hasle hytteby sammen med Ungdomsringen.
Aktiviteter: boksering, Christianiacykel, andre idéer?

06. Hovedsynspunkt og beslutning
Kommer ikke: Mathias
Fælles telt i teltlejren som base i løbet af dagen. Vi overnatter i hyttebyen.
Christianiacyklen skal være mobil reklamesøjle for Ungdomsringen.
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Pynte cykel: Susan og Amanda eller Camilla og Peter. Hvis det bliver på Bornholm hjælper alle til.
Huskeliste: Kondomer, flag,flyers, bolcher, balloner, Cookiemonster, t-shirt, PR materialer,
boomblaster, klistermærker, kuglepenne/papir, regnslag.
Emner til bokseringen: SU, Folkeskolereform, fjumreår, cafépenge, heldagsskole og fritid,
ligestilling/ kønsroller.

07. Mobningspanel (Aallaa)
Sagsfremstilling
Aallaa orienterer
07. Hovedsynspunkt og beslutning
Ungerådet ønsker ikke at deltage.

08. Island (Susan)
Sagsfremstilling
Susan orienterer
08. Hovedsynspunkt og beslutning
Ungerådet vil gerne deltage i ECYC. Vi ønsker at få Lars Holme og Søren Olsen til at fortælle os om
ECYC, så vi er rustet til opgaven mht. ECYC camp. De unge vil gerne være med til møderne på skift.

09. Ungerådets politik ”Miljø og friluftsliv” (Aallaa, Peter, Susan og Abdeali)
Sagsfremstilling
09. Hovedsynspunkt og beslutning
Hvem deltager i regionskonferencen: Camilla, Amanda, Susan, Aallaa, Peter, Abde, Mathias
Aallaa laver udkast og lægger det på facebook. Ungerådet kommenterer på det. Aallaa sender det
til Lisbeth senest 1. april.

10. Evt.
Sagsfremstilling
10. Hovedsynspunkt og beslutning
Ungekongressen:
Vi har et mål der hedder 50 deltagere til ungekongressen i november (udover ungerådet). Hver
region skal stille med 10 ekstra unge, mindst
Ungerådet kontakter regionsbestyrelsesmedlemmer for at få dem til at hjælpe med at rekruttere
nye unge der vil stille op til Ungerådet. Som minimum taler vi med regionsbestyrelserne til
regionskongressen.
Susan opfordrer til ung til ung kontakten. Vi skal reklamere på On Stage, Klimacampen,
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Folkemødet og ude i klubberne.
Kommunikation på facebookgruppen:
Susan opfordrer til, at vi skal beskrive vores ”sindsstemning”, hvis vi kommunikerer om noget
svært, vi skal være tydelige.
Peter minder om, at det er nemt at misforstå udsagn, der er på skrift.
Abde opfordrer til, at vi behersker os.
Lisbeth opfordrer til at se på sig selv før der kritiseres. Kan jeg evt. tilbyde hjælp i stedet for?
Karl Kristian synes ikke, at vi skal diskutere på facebook.
Hvor mange fraværende må der være for at vi kan gennemføre? Det diskuterer vi på næste møde.
Det sociale arrangement er flyttet fra d. 21.-22. juni til d. 10.-11. august.
Lisbeth bestiller tøj på mandag.
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