KO 20
NG 10
RE
S

melighed og
m
u
r
,
t
k
e
res
Resp
po
ns

Kongres 2010
Den 27. november 2010
på Hotel Comwell, Roskilde
Kl. 9.00 - 17.00

(www.ungdomsringen.dk)

(www.ungdomsringen.dk)

(www.ungdomsringen.dk) (www.ungdomsringen.dk)
Fritids-

og

ungdomsklubber i

Danmark

w.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.d

Velkommen til Kongres 2010
Traditionen tro og ifølge foreningens vedtægter afholder Ungdomsringen kongres hvert år den sidste
weekend i november – i 2010 er datoen den 27. november.
Region Sjælland er i år vært ved Kongressen og regionsbestyrelsen byder velkommen i Roskilde og
Hotel Comwell danner rammerne om arrangementet.
Regionsbestyrelsen og sekretariatet er i fuld gang med planlægningen og vil gerne udfolde det foreløbige
program for Jer i denne Landsudsendelse.
Mulighed for overnatning fra fredag til lørdag:
Som en service til regionerne og de delegerede, tilbyder sekretariatet at forestå booking af overnatning fra
fredag til lørdag til dem, der ønsker det - en mulighed for regionsdelegationen til at samles dagen før og
f. eks. gennemgå dagsorden eller blot mødes under uformelle rammer og møde andre frivillige i foreningen, samt Ungdomsringens Landsråd og Daglig Ledelse.
Sekretariatet har forhåndsbooket værelser på Hotel Comwell i Roskilde, og der vil være fællesspisning på
samme sted.
Dette er blot et tilbud til regionerne - det er vigtigt at bemærke, at udgifterne til overnatning
og forplejning fredag/ lørdag afholdes af Ungdomsringen.
Andet praktisk:
•
Der gives tilskud til rejseudgifterne frem og tilbage til Kongressen.
Ungerådssamling:
Der arrangeres Ungerådssamling fra fredag til lørdag. Samlingen foregår i Ungdommens Hus i Roskilde, hvor der vil være aktiviteter for de unge fra kl. 16.00 – 24.00. Program er under udarbejdelse.
Overnatning foregår samme sted, og hver region skal stille med en voksen, som ligeledes overnatter i
huset. Ungdommens Hus ligger ca. 15 minutter fra, hvor kongressen foregår lørdag, og der er derfor arrangeret fællestransport derfra og til kongresstedet.

Fredag den 26. november 2010
Kl. 16.00 – 19.00

Ankomst til Comwell Roskilde

Kl. 19.00 – 20.30

Fællesspisning

KL. 20.30 – ?		

Mulighed for møder og socialt samvær

Lørdag den 27. november 2010
Kl. 9.00 – 10.00

Ankomst og indskrivning til Kongressen			

Kl. 10.00 – 12.00
			
			
			

Ungdomskongres 2010

Kl. 10.00 - 12.00
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Årets Tema:
Oplæg: Hvordan kan jeg få humor ind i mit arbejdsliv?
v. Rune Green, dramaturg og praktiserende humorist
Rune har beskæftiget sig med humor på alle tænkelige leder
og kanter. Han er uddannet dramaturg fra Århus Universi tet, hvor han studerede og forskede i humor og komik.
Humor har givet ham rigtig mange gode oplevelser, som 		
han gerne vil dele med andre. Så derfor beskæftiger han sig i
dag primært med at give mennesker praktiske værktøjer til
at få øje på de sjove sider af livet.

Kl. 12.00 – 13.00

Frokost

Kl. 13.00 - 14.00
			

Kongres 2010
Dagsorden ifølge vedtægter

Kl. 14.00 – 15.00
			
			
			
			

Paneldebat om den helhedsorienterende ungdomspolitik
I debatten vil Formanden for Børne- og Kulturchefforeningen,
Klaus Majgaard, Centerleder v. Københavns Uddannelsesvejledning, Leif Pedersen, Ungdomsringens Daglige Ledelse samt udvalgte kongresgæster deltage.

Kl. 15.00 – 17.00

Kongres 2010 - fortsat

Kl. 17.00 – 19.00
			

”Tak for denne gang” - Lettere traktement, som kan nydes på
stedet eller tages med på turen hjem.

Dagsorden ifølge vedtægterne
Herefter besøg af CONTACT - en teatergruppe			
(for ungedelegerede og ungemedlemmer)

Valg til kongres delegeret – hvordan?
Som altid sker valg til delegeret på regionsgeneralforsamlingerne, som afvikles i tiden
fra den 15. september – 15. oktober 2010 (se særskilte folder om regionsgeneralforsamlinger 2010) eller læs mere på www.ungdomsringen.dk – under ’din region’.
På regionsgeneralforsamlingerne foregår valget som delegeret til kongressen, så det
er derfor vigtigt at møde op og deltage i generalforsamlingen. På forhånd er der sket
en beregning og fordeling af delegerede i hver region – fordelingen er følgende:
Region Sjælland – 20 delegerede
Region Midtjylland – 29 delegerede
Region Hovedstaden – 36 delegerede
Region Nordjylland – 19 delegerede
Region Syddanmark – 26 delegerede
Bemærk at det er muligt at deltage i kongressen, selvom man ikke er valgt som delegeret på regionsgeneralforsamlingen. Alle har taleret, men ikke stemmeret.
Ca. den 1. november 2010 vil kongresmaterialet blive udsendt til alle delegerede.

Tilmeldingsfrister til overnatning og forplejning fredag vil fremgå af kongresindkaldelsen først i november.
Har du spørgsmål vedr. kongressen, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte Ungdomsringen og tale med
Jane Dupont på tlf. 65 47 21 66 eller mobil 30 92 21 66.
Vi glæder os til at se dig på kongressen.
Regionsbestyrelsen, Region Sjælland
Ungdomsringen

