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Ungerådsformandens skriftlige beretning 2010
Af Ungerådsformand Simone Donbæk

Året 2010 har været succesrigt. Vi har sammen med vores koordinator Louise Harmsen fået en masse
spændende projekter planlagt for det kommende år.
Logo
Vi skal arbejde på et logo, som skal være Ungerådets eget logo. Sammen med
t-shirts og hættetrøjer skal logoet være med til at synliggøre Ungerådet, når vi kommer ud blandt
andre unge.
”Projekt oplysningskampagne”
Vi skal også lave et hæfte, som fortæller om, hvorfor det er fedt at være med i Ungerådet, og hvad vi
har indflydelse på. Det er meningen, at vi skal have hæftet med ud til de forskellige aktiviteter, vi
deltager i, så andre kan blive interesseret i vores arbejde. Derudover skal vi arbejde med at lave en
plakat, og vi skal planlægge vores deltagelse på On Stage, hvor vi blandt andet stiller op med en
papkassebygnings-konkurrence. Alle disse ting bliver udarbejdet til næste år. Meningen med året i år
har derfor - med projekt ”oplysningskampagne” – været, at planlægge en masse tiltag, så vi kan
sætte større fokus på Ungerådet.
Ungerådsmøder
I år har vi siddet 7 i Ungerådet, hvor få stykker er hoppet af hen af vejen. Vi arbejder meget
engageret, når vi mødes til ungerådsmøderne i Odense. Ofte snakker vi også med hinanden uden for
møderne, da vi har en tro på, at det kan styrke vores sammenhold.
Studietur i Landsrådet
4 ungerådsmedlemmer har i 2010 siddet i Landsrådet, hvor vi i år har været på studietur til Skotland.
Turen var meget inspirerende, og vi fik stor indsigt i, hvordan unge i Skotland tilbringer deres fritid. Vi
har i år haft et tæt samarbejde med Landsrådet, og ikke mindst Daglig Ledelse og sekretariatet, som
har stået til rådighed for os.

Vi VIL have indflydelse!
I 2010 har vi ikke været ude til så mange arrangementer, da det meste af tiden er blevet brugt til
planlægning af næste år. Vi har dog deltaget på On Stage, hvor vi hjalp til og fik vist ”ungerådsflaget”.
Arbejdet i Ungerådet har været en fornøjelse. Det har været utrolig fedt, at se de unge være så
engageret i deres arbejde, for det er de. Og hvis nogen ikke tror på, at unge kan lide demokrati eller
medindflydelse, så tager de fejl. For det kan vi, og vi VIL have indflydelse!
Som formand er det en utrolig glæde at se Ungerådet blomstre så flot, og jeg ser frem til i det
kommende år at bidrage til, at Ungerådet kan blomstre endnu mere - såfremt jeg bliver genvalgt som
formand.

