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Referat
Mødetype
Dato & Tid
Sted
Referent
Deltagere

Ungerådssamling
14.-15. marts 2014. Ankomst fredag kl.18- lørdag kl.16
Tigergården, Odense
Lisbeth

Emma, Susan, Jacob, Sofia, Karl Kristian, Annika, Julie, Mads A, Gry, Abde,
Oskar, Tilde (fredag)
EK, Camilla, Alexander, Mads O, Martin

Afbud
Fraværende

01. Icebreaker/ Regionerne (Lisbeth, Alle)
Sagsfremstilling
Lisbeth laver icebreaker
Bordet rundt
Nyt fra Regionerne
01. Hovedsynspunkt og beslutning
Region Syddanmark: vil evt. gerne stå for LAN party i samarbejde med Ungerådet. Morten Larsen (reg.
Konsulent) har været i kontakt med en klub i Ribe, som gerne vil stå for en stor event. Ungerådet vil gerne
samarbejde med reg. Syddanmark om et LAN party. Der var ingen unge med til sidste møde.
Region Midtjylland: Karl Kristian synes, at det var meget rodet til sidste regionsbestyrelsesmøde. De har
fået ny formand fra januar. Charlotte Rønneberg er ny formand, men er sygemeldt. Claus Hansen har
styringen i øjeblikket. På trods af rodet, er der gang i aktiviteter. Karl Kristian vil gerne have Ungerådet
med i Tivoli Friheden d.1.-2. maj. Tilbagemelding til KK d.17. april.
Region Nordjylland: Annika fortæller om temaformiddage og arbejdet med ændringer til Ungdomsringens
Musikfestival i Aalborg.
Region Sjælland: Vi har talt om parkour og vil gerne lave en porkourweekend på BGI-akademiet. Vi har
også talt om at lave et streetart arrangement. Vi har også talt om mountainbikeaktivitet for medarbejdere
på Oure efterskole.
Region Hovedstaden: Vores arrangementer kører som planlagt. Vi skal på døgnmøde på Bornholm, hvor vi
bl.a. ønsker at mødes med nogle Bornholmske unge, som vi kan samarbejde med om en aktivitet på
Folkemødet. Vi har fået nye bestyrelsesmedlemmer, fedt at der er kommet nogle fra København.

02. Nyt fra Alex
Sagsfremstilling
Hvor er Alex? Nyt fra Island.
02. Hovedsynspunkt og beslutning
Alexander har taget orlov og er taget til Island.
I mellemtiden er Camilla indtrådt som Landsrådsmedlem.
Alexander har kontakt til Samfes (Islands ”ungdomsring”) og fungerer i øjeblikket som vores udsendte
medarbejder. Han ønsker at få bl.a. musikstarter til Island.
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03. Nyt fra Landsrådet (Abdeali, Susan, Mads)
Sagsfremstilling
Sup Sup i regionerne (debat)
Alkohol og energidrik (info)
ECYC Camp (info)
Evaluering af Kongres og Ungekongressen
03. Hovedsynspunkt og beslutning
Ungerådet ønsker at bibeholde de vedtægter der er vedr. Ungerådet. Det skal respekteres, at der er et
valg. Vi vil dog gerne samarbejde med andre unge.
I forbindelse med Ungdomsringsarrangementer skal vi ikke lave facebookopslag med energidrikke på
billedet.
ECYC campen er aflyst
Ungekongressen: Fint med oplæg om retorik, fedt med noget vi kan lære noget af. Tilde synes, det var
kaotisk med kampvalg. KK synes, vi fremstår som et engageret Ungeråd, når vi har kampvalg. Sofia synes,
at det var ærgerligt, at aftenen før gik op i lobbyisme. Gry minder os om en rørende tale fra den afgående
formand Aallaa. Super fint sted. God mad. Abde kunne godt tænke sig et oplæg, der er lidt mere
ungdommeligt. Susan mener, at lobbyisme er en del af aftenen før. Hun opfordrer til, at man taler om alt
det gode, som kandidaterne byder på, og ikke om det dårlige.
Kongressen: Maja var mega god til formandsberetningen. Den var god og kort. De voksne talte ikke
volapyk ligesom de plejer. Det var meget mere spændende end tidligere år. De voksnes lobbyisme var alt
for hardcore. Ungerådets happening var vildt fed
Sofia talte 982 øh´er under kongressen. Mads blev forsinket til kongressen fordi, han mødte Dennis
Knudsen ude foran.
04. Evaluering af Ungdomsringens Musikfestival (alle)
Sagsfremstilling
Hvordan fungerede det: Vagtplan, konkurrence, præmier, cookiemonster, Pickatju?
04. Hovedsynspunkt og beslutning
Oskar synes, at det gik godt, men vi kunne godt have gjort mere ud af udsmykningen.
Gry beklager, at hun blev syg, hun havde forberedt udsmykningen.
Det er ærgerligt, at ungerådets landsrådsmedlemmer ikke kan deltage sammen med os andre, da det er
en event, hvor vi rystes sammen. Derudover er det vildt hårdt for landsrådsmedlemmerne at have vagt i
boden efterfølgende, og vi har brug for deres hjælp.
Det var fedt, at alle er så flexible på festivalen, alle er gode til at tage vagter og være i cookiemonsteret.
Emma synes, at det var godt at vi også havde Pichatju med, så man ikke er så alene som cookiemonster.
Abde roser ungerådet for at være gode til at hjælpe hinanden.
Oskar synes, at vi skal bruge penge på at overnatte på hotel på festivalen. Det er vores største event og vi
skal være friske på eventen. Susan henviser til, at det er mange penge at bruge på overnatningen. Det er
også vigtigt, at vi mærker festivalen, som den er. Gry bakker Oskars forslag op, vi er på hele dagen to dage
i træk.
Julie er glad for, at vi selv købte morgenmad, ellers havde vi været døde. Morgenmaden var dårlig, der var
ingen energi i maden.
Oskar mener, at vi har en anden opgave end deltagerne. Vi skal være på hele tiden, arbejde hele tiden og
ikke kun en halv time på scenen.
Gry mener, at vi er tilstede under andre vilkår end deltagerne. Vi er værter. Det er Ungdomsringens
festival og vi har et image, der skal leves op til. Julie bakker Gry op.
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Ungerådet vil gerne prioritere, at overnatte 1 nat på hotel i stedet for på skolen. Vi tager nattoget hjem
lørdag efter endt festival.

05. Ungerådstøj
Sagsfremstilling
Ungerådet har eget logo, hvordan kan vi vise, at det hænger sammen med Ungdomsringen?
Bestilling af tøj til de nye medlemmer, og lidt til de gamle.
Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)
Indstilling
05. Hovedsynspunkt og beslutning
Vi har bestilt tøj med ungerådets logo. Det er for meget med flere forskellige og det bliver dyrere.
Vi supplerer med ungdomsringens logo på klistermærke ved events og arrangementer.

06. Opsamling på forslag fra Kongressen
Sagsfremstilling
Hvor langt er vi m.h.t.?
 Gameraktivitet:
Ungdomsringen skal sørge for at lave aktiviteter for alle typer af unge, bl.a. via gameraktviteter.
F.eks. LAN-party, spil med bevægelse, minecraft.


Kurser for unge med forskellige temaer (aktuelle emner):
Ungerådet skal være med til at lave kompetenceudvikling for unge. Denne kompetenceudvikling
skal være relevant for Ungedemokrati og Ungeinvolvering, Ung til Ung, Retorik og Ung til ældre.
Der skal udleveres Kursusbevis evt. med point, der kan tages med videre.
(forslag til retorikkursus 25.-26.april sammen med Ishøj ungeråd, Svendborg ungeråd?)



Samarbejde på tværs af grænserne:
At Ungerådet prioriterer at afholde nogle af ungerådsmøderne ude i regionerne, så der er mulighed
for at mødes med lokale unge.

06. Hovedsynspunkt og beslutning
Ungerådsmedlemmerne fra Region Syddanmark Emma, Gry, Tilde og Martin tager LAN party idéen op
med bestyrelsen. Hvis Region Syddanmark tager opgaven sammen med de unge fra bestyrelsen,
kommer Ungerådet til selve eventen og er medværter.
Vi afholder retorikkursus med Folkemødet som emne/projekt d.26. april i København. Vi ønsker at
invitere andre ungeråd med på kurset og meget gerne ungeråd, som skal med på Folkemødet. Vi
kontakter UngJam, Bornholm, Svendborg og Ishøj. Det er ungeråd, som vi har været i kontakt med i
løbet af året.
Kurset afholdes i København og Emil fra Taleværk er oplægsholder.
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07. Folkemødet 2014
Sagsfremstilling
Flashmop
Boksering
Camp
DUF debat om Ungdomsskole og klub
Cookiemonster og Christianiacykel
07. Hovedsynspunkt og beslutning
Flashmop: Oplæg til bokseringen. Optog hvor vi samler folk op hen imod bokseringen. Christianiacykel.
Megafon. Boksere med boksekåber og boksehandsker, bokseshorts, boomblaster med musik Eye of the
tiger, Nummerpiger og cookiemonster, flyers og bolcher, tandbeskyttere.
Boksering idéer: Opdragelse, seksuel lavalder, optagelseskrav, tobak/fri hash.
Camp: Vi vil gerne sove i hytterne, så vi er friske til at deltage i Folkemødet.
DUFdebat: Hvad vil vi unge bruge vores fritid på.

08. Humana
Sagsfremstilling
Besøg af Phillip der fortæller om antimobning
08. Hovedsynspunkt og beslutning
Phillip Østergaard holder oplæg om Humana. Humana ønsker et samarbejde med Ungerådet til at lave
en kampagne mod mobning. Ungerådet ønsker, at det skal munde ud i en konference om trivsel.
Ungdomsringen har netværket ud til Ungdomsskoler og klubber, og det kan vi bruge i kampagnen.
Ungerådet vil gerne bruge 5000 kr. fra idépuljen til at arbejdsgruppen kan mødes.
Humana skal selv lægge et beløb i puljen. Møderne afholdes i Odense på sekretariatet og skal være
afholdt inden d. 20. november 2014.
I arbejdsgruppen deltager Oskar og Sofia. Karl Kristian ringer til resten af Ungerådet og spørger, om der
er andre, der vil være med i arbejdsgruppen.
Phillip laver en facebookgruppe og inviterer Lisbeth med. Alle udgifter sendes til Ungdomsringen, så vi
står direkte for betalingen.
09. Mødedatoer
Sagsfremstilling
Music Event 21.-23. marts
Møde og kursus 26. - 27. april?
Folkemødet 12.-15. juni
Socialt arrangement August
Musikstarter uge 42 (efterårsferien)
Møde 7.-8. november
Ungerådssamling/Ungekongres/Kongres 21.-23. november
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09. Hovedsynspunkt og beslutning

10. Evt.
Sagsfremstilling
10. Hovedsynspunkt og beslutning
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