Kongres 2018 - et tilbageblik!

v. formand Simon Kollerup
I 2018 har vi skabt en stærkere organisation med flere medlemmer, nye aktiviteter og et
større engagement. Vi har et konstant fokus på atbidrage til at udvikle klubber og
ungdomsskoler i Danmark, hvad end det er gennem vores akademi og kompetenceudvikling,
bogudgivelser og videnssamarbejder eller om det er via interessevaretagelse på
Christiansborg og i kommunerne.
Udviklingen af det gode ungeliv og en stærk Ungdomsring kræver, at vi er aktive på hele
paletten. Med gode og konkrete aktiviteter til de unge, over uddannelser, kurser og
konferencer for pædagoger og ledere, til det mere politiske arbejde på Christiansborg og i
kommuner.
Intet er for småt eller for stort for Ungdomsringen. Vi diskuterer ungdomspædagogik og
sætter kvalitet i fritidstilbud på dagsordenen, og vi skaber konkrete aktiviteter og tilbud til
vores unge, hvad end det er natur og fritidsliv, musik, e-sport, motocross eller
seksualisternes ung-til-ung oplysning. For det gode ungdomsliv, det handler både om den
konkrete aktivitet, men det handler også om at finde sig selv, sin identitet og sin vej i livet.
Det er derfor der er brug for Ungdomsringen, fordi vores organisation er med til at skabe et
godt ungeliv for tusindvis af danske børn og unge. Fordi vores medlemmer hver eneste dag
gør en forskel for tusindvis af unge. Unge der har brug for et klub og ungdomsskoletilbud,
hvor de kan udvikle sig. En arena hvor det er de unge selv der er med til at sætte
dagsordenen. Hvor der er dygtige og kompetente voksne man kan gå til. Hvor der er tryghed,
omsorg og rummelighed uanset hvem du er og hvilket hjem du kommer fra.
I Ungdomsringen arbejder vi konstant med at nedbryde silo-tænkningen og styrke
samtænkningen og helhedstænkningen uden at det kompromitterer pædagogik, ledelse og
organisering og klub og ungdomsskoleområdet. Fordi de unges verden jo ikke er opdelt
mellem skole-, fritid- og familieliv. De udfordringer den enkelte unge har med i bagagen
forsvinder ikke når skoleklokken ringer ud eller når far eller mor kommer hjem. Her har
klubber og ungdomsskoler en nøglerolle at spille i at nå ind til alle unge og i et mere
grænseløst felt gennem vores pædagogiske arbejde skabe en godt ungdomsliv for alle.
I denne beretning kan du læse om udviklingen af Ungdomsringen det seneste år, hvilke
dagsordener vi har løftet, organisationens indre udvikling og hvordan vi har bidraget til at
styrke fritidsområdet.
En særlig tak til
Der skal lyde en særlig tak til Landsrådet for deres arbejde og engagement det seneste år.
Det er helt afgørende for Ungdomsringens fremtid at vi har en levende organisation med et
Landsråd, der formår at udvikle organisationen, bidrage med nye ideér og deltage i de ofte
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svære beslutninger om retningen for Ungdomsringens arbejde og prioriteringen af vores
ressourcer.
På samme vis skal der lyde en tak til regionsbestyrelserne, der har en tæt og direkte kontakt
til de enkelte medlemmer af Ungdomsringen og engagerer medlemmerne i de tilbud vores
fællesskab udbyder. Det regionale led er helt afgørende for en levende Ungdomsring.
God fornøjelse

UNGDOMSRINGENSOM POLITISK VAGTHUND
Ungdomsringen arbejder altid på, at varetage medlemmernes interesser overfor både,
ledere, medarbejdere og unge blandt klubber og ungdomsskoler. Det gør vi ved at søge
maksimal politisk indflydelse både på landsplan og kommunalt og ved at være åben og
nysgerrige for nye samarbejder, at være netværksorienteret og altid se værdien i et bredt
samarbejde med interessenter på området, som vi deler samme dagsordner og værdier
med.
Kvalitet i fritidstilbud
I starten af 2018 udkom undervisningsministeriets undersøgelse af kvaliteten i fritidstilbud,
som Danmarks Evalueringsinstitut(EVA) udførte og hvor Ungdomsringen havde bidraget med
input til EVA’s undersøgelse. Når en minister sætter spot på vores område, så er vi klar til at
tage dialogen op og samtale om hvordan vi fortsat udvikler området.
Diskussionen om kvaliteten i fritidstilbud har derfor fyldt meget i Ungdomsringens politiske
arbejde i 2018 og den politiske ledelse har i løbet af året deltaget i debatter og dialogmøder
på både KL Børne- og Unge Topmødet tilbage i februar måned på vores egen
Lederkonference i marts, på Folkemødet på Bornholm i juni og afsluttende på den fælles
Høring i september arrangeret i samarbejde med KL og BUPL, hvor næstformand Lars Holme
og Gry Pedersen fra Ungerådet deltog fra Ungdomsringen.
Via interview med bl.a. ledere og forældre peger rapporten på en lang række væsentlige
udfordringer for klubområdet, som regeringen behøver at tage alvorligt. Flere ledere peger
på en udvikling hvor normeringerne bliver dårligere, de økonomiske vilkår for klubberne er
blevet ringere og forældrene peget på, at en af hovedårsagerne til, at deres ung ikke går i et
fritids- eller klubtilbud bl.a. skyldes at der ikke eksisterer et tilbud tæt på. Også på
klubområdet har man over årene oplevet lukninger. Det skaber en geografisk skævhed i
hvilke fritidstilbud der er tilstede for de unge. Det er en kæmpe udfordring fordi vi ved, at
rigtig mange unge har brug for et godt og trygt fritidstilbud. Og fordi klubben kan være
ramme om de unges udvikling på en anden måde end det skoletilbud de unge går i om
dagen.
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Kvalitetsforum for fritiden
Med baggrund i EVA-rapporten opfordrede vi ministeren til at nedsætte et kvalitetsforum
for fritiden, der løbende skulle rådgive ministeren i hvordan vi styrker de gode fritidstilbud
lokalt og skaber de bedste rammer nationalt for, at levere så god en kvalitet overfor de unge
som muligt. Det er vores opfattelse, at der stadig er brug for at ministeriet har langt større
sammenhængene fokus på fritidsområdet og at fritids- og ungdomspædagogikken tænkes
langt mere ind i samspil med de unges skole og uddannelsestilbud. Særligt den gruppe af
unge der mistrives i skolen har vi en særlig forpligtelse og evne til at løfte igennem klubber
og ungdomsskoler.
Talerør på vegne af børn og unge – vigtige politiske dagsordener!
Der er behov for at de centrale foreninger og organisationer på området står sammen om at
tale området sag på vegne af landets børn- og unge. Derfor har det været positivt, at vores
tætte samarbejdspartere Ungdomsskoleforeningen, LU og BUPL, sammen med os har
kunnet kommunikere vores fælles dagsordener ud via kronikker, debatindlæg m.m.
I den forbindelse vil jeg gerne takke for det gode samarbejde og de vigtige samtaler vi har
haft i årets løb med Ungdomsskoleforeningen, LU og BUPL. Her under vil jeg også nævne
Ungdomsskolernes Kontaktudvalg, som en vigtig samarbejdsarena og Ungdomsringen er her
stærkt repræsenteret ved næstformand Henrik Hald Krog og Landsrådsmedlem (fra Region
Midtjylland) Per Larsen.
Internationale udviklingsprojekter og samarbejder om europæiske dagsordener
Ungdomsringen har igennem mange år været medlem af et europæisk fællesskab ECYC
(European Confederation og Youthclubs). https://www.ecyc.org/.
Formålet med medlemsskabet er, at Ungdomsringens medlemmer og Ungdomsringen får
mulighed for at debattere inden for Open Youth Work i Europa – f.eks 16-årsvalgret, lokale
og nationale ungdomsråd, uformel læring og akkreditering og anerkendelse af unges læring
gennem Open Youth Work samt med uddannelse og kompetenceudvikling af frivillige og
ansatte voksne inden for Open Youth Work.
Medlemsskabet giver også anledning til at anvende lobbyaktiviteter, som både DUF og ECYC
fra hver deres vinkel varetager i European Youth Forum, som taler
ungdomsorganisationernes sag ind i Europarådet, EU og FN. Ungdomsringen deltager i ECYCs
møder med repræsentanter fra Landsrådet, og i muligt omfang et medlem fra Daglig
Ledelse. Medlemsskabet har ført til mange gode europæiske kontakter, udveksling og
inspirationsprojekter for klubber og ungdomsskoler. Ungdomsringens medlemmer –
benytter sig derudover af at søge midler gennem DUF´s internationale projekter og gennem
de Europæiske programmer. f.eks Erasmus+. Ungdomsringens sexualistgrupper er også
meget aktive i udviklingsprojekter og ung – til ung forløb med partnere i f.eks. Uganda,
Sydafrika og Kenya.
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I maj måned udbød Ungdomsringen en International inspirationskonference til vores
medlemmer med Konferencens formål var at give mulighed for at hente viden, inspiration og
tips og tricks til, hvordan man kan komme i gang med at arbejde internationalt, og samtidig
høre fra unge der har arbejdet internationalt, hvad det Internationale arbejde har givet dem
hvilke mulige internationale samarbejdspartnere og netværksmuligheder iblandt
Ungdomsringens medlemmer man kan bruge.
I skrivende stund er sekretariatet i fuld gang med – sammen med den politiske ansvarlige fra
Landsrådet, Pedja Jovetic – at planlægge et program for en delegation fra det Estiske
uddannelsesministerium med ministeren i spidsen, som gerne vil møde med Ungdomsringen
om ungdomspolitiske dagsordener i Danmark på både fritids og uddannelsesområdet.

UNGDOMSRINGEN UDVIKLER VORES KOMPETENCER
Ungdomsringens arbejde med at styrke det pædagogiske arbejde i klubber og
ungdomsskoler er en af vores kærneopgaver i vores bidrag til konstant at være med til at
udvikle fritidsområdet i Danmark. Vi er en aktiv medspiller for kommunerne i deres arbejde
med at styrke klubområdet og vores kompetenceudviklingsarbejde er et eksempel på at vi
bidrager til at skabe den forandring vi taler om, når vi sammen med ledere, pædagoger og
den kommunale forvaltning udvikler klubarbejdet og ungdomsskolerne. Det er
Ungdomsringens Akademi, der har været omdrejningspunktet og årsagen til, at vi har kunne
udvikle vores kompetencearbejde til et niveau der er så stærkt i dag.
Om Ungdomsringens Akademi
Det lille barn er snart på vej i sit fjerde år – men hvorfor etablerede vi Ungdomsringens
Akademi? Det er der mindst to gode grunde til:
1) Vi vil have en sund økonomi. Med Akademiet får vi kickstartet vores ydelser på
kompetenceudvikling med en lang række nye ydelser til pædagoger, ledere og de
unge, der viste sig at være efterspurgt. Særligt igennem vores partnerskab med CBS,
lykkedes det at få skabt hul igennem til større kontrakter med kommuner med et
fokus på Strategisk Pædagogisk Ledelse.
2) Vi ville satse på forskning, udvikling i strategisk gennemtænkte indsatser.
3) I vores ”Draw-Speak” (fra 2015) blev der givet en bold videre fra det daværende
formandskab i Ungdomsringen til min periode som formand. ”Vi skulle satse på
forskning/research og en strategisk gennemtænkt indsats”, blev der sagt.
Derfor oprettede vi i Akademiet to udviklingslaboratorier som vi benævnte (i)
Strategis Pædagogisk Ledelse i nye pædagogiske landskaber og (ii) Fremtidens fritidsog ungdomspædagogik. I begge tilfælde satsede vi på partnerskaber og samarbejder
med bl.a. Copenhagen Business School og senest 6 lokale BUPL fagforeninger samt
BUPL-forbundet. Med disse to satsninger skete der meget nyt og mange bevægelser
blev sat i gang i Ungdomsringen.
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Akademiet har skabt resultater
Med Akademiet fik vi stabiliseret vores økonomi og forøget vores indtjening på
kompetenceudvikling. Det kunne vi ikke gøre hvis ikke vores medlemmer oplevede et behov
og hvis ikke vores udbud matchede det behov både på pris og kvalitet. Det har vist sig at
være et godt match – vi er efterspurgte både hos vores medlemmer, men også med større
interesse fra kommunerne. De sidste par år har efterspørgslen været så høj, at ordrebogen
har været fyldt og vores konsulenter i marken har knoklet med at levere
kompetenceudvikling til både ledere og pædagoger på alle niveauer i det pædagogiske
landskab – det er flot og godt arbejde.
Vores udviklingslaboratorium Strategisk pædagogisk ledelse i nye pædagogiske landskaber,
er ligeledes afsluttet. I 2016 indgik vi et forskningspartnerskab med Copenhagen Business
School, institut f. ledelse, politik og filosofi. Ungdomsringen faciliterede 32
ledelsesudviklingsprojekter i fritids- og ungdomsklubber i landet og siden er en
ungdomsskole også kommet med. CBS forestod forskningen henover disse
udviklingsprojekter i samarbejde med forskere fra DPU/Aarhus Universitet og Københavns
Professionshøjskole og resultaterne er foreløbigt publiceret i vores seneste udgivelse: Er du
på tværs – om ledelse i nye pædagogiske landskaber. Tak til alle implicerede i dette projekt,
kommunerne, lederne og de deltagende forskere. Projektet er evalueret og vigtig viden er
samlet op til fortsat brug til ledelsesudvikling i klubber og ungdomsskoler.
Fremtidens fritids- og ungdomspædagogik er et andet udviklingslaboratorium. Under denne
overskrift har vi sammen med 6 lokale BUPL fagforeninger og BUPL-Forbund etableret et
udviklings- og dokumentationsprojekt, der havde opstartskonference d. 5. november på
Vesterbro Ungdomsgård. Projektet forløber i hele 2019 og vi ser frem til at følge dets
udvikling. Lad mig i den sammenhæng benytte lejligheden til at rette en særlig tak til BUPL
for at engagerer sig som partner i projektet og samtidig tilføre det den økonomi der skal til
for at det er muligt at realisere.
Akademiet sætter dagsorden ift. udvikling af fritidstibud
Ud over disse to projekter, der har fyldt rigtig meget, leverer Akademiet ydelser omkring
ledelsesudvikling ungdomspædagogik, ungeinvolvering, projektorienteret ungdomsarbejde,
modulkurser for ikke uddannet pædagogisk personale, oplæg om køn og sex, læringsforløb
på tværs af klub og skole samt en række enkeltstående oplæg om ungdomskultur og
ungdomspædagogik.
I 2018 har vi ligeledes støttet CUR´s udgivelse ”Gutter vi skal holde sammen – ellers bliver vi
nakket” en undersøgelse af betweenageliv anno 2018. Vi er fortsat i gang med at høste
frugterne af Akademiet - forstået som vores egen organisatoriske læring.
En væsentlig og for Ungdomsringen vigtig afledt effekt af akademiets arbejde er, at vi har
styrket organisationens troværdighed og legitimitet yderligere. Vi har i dag placeret os selv i
en position, hvor vi levere stærk praksisorienteret viden med grobund i solide
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forskningsresultater. Det er efterspurgt og det betyder at vores bogudgivelser,
forskningsprojekter og uddannelsestilbud også åbner døre for organisationen og vores
positionering. Det er EVA-rapporten et godt eksempel på, ligesom vores høring på
Christiansborg og vores kommende bidrag til KL’s topmøde i 2019 er et andet godt
eksempel. Den position havde vi ikke for år tilbage.
Med Ungdomsringens Akademi har vi medvirket til at nedbryde ”silo-tænkning” præcis som
vi sagde vi ville i 2015 – vi har satset på forskning som vi også sagde vi ville gøre og 2018
høster vi frugter ikke bare på kompetenceudvikling med også på den politiske bane – det
viser os, at opdelingen politik, kompetenceudvikling ikke længere er skarpt adskilt og måske
får vi på lidt længere sigt også blandet aktiviteterne med ind i denne sammenhængende
helhed.
Kan akademiet udvikle Ungdomsringen?
Med erfaringerne fra akademiet må Ungdomsringen også reflektere over, om vi selv kan
udvikle vores egen organisering, og om vi også internt i vores organisation har brug for at
lære nyt, udvikle os og styrke vores organisation. Med akademiet har vi skabt et koncept og
en tænkning, hvor vi konstant udvikler fritids- og ungdomspædagogikken. Vi må spørge os
selv, om vi ikke også igennem akademiet kan udvikle vores egen organisation, f.eks. i forhold
til at skabe styrket ungeengagement og en organisation der gennem læring og udvikling i
endnu større omfang dygtiggøre unge til at tage aktiv del i samfundet.

EN STYRKET ORGANISATION
Ungdomsringen har en stærk organisation, med en sund økonomi, gode aktiviteter og
masser af engagement. Hvad der er endnu mere positivt er, at vi har potentiale til endnu
mere. Derfor er 2018 også året hvor vi er godt på vej til at nå endnu længere. Det kræver at
vi konstant har fokus på at udvikle os og at vi hele tiden formår at have et konstruktivt blik
på de ting vi gør, så vores aktiviteter og indsatser stemmer overens med organisations
værdier og strategi.
Medlemsfremgang - Vi gør en forskel i dag, flere kan gøre en større forskel!
I 2018 har Ungdomsringen oplevet en positiv medlemsfremgang.
Medlemsfremgangen skyldes først og fremmest at flere ungdomsskoler melder sig ind i
foreningen, men også nye fritidsklubber - i nye organiseringer i kommunerne – bliver igen
medlemmer. I optællingen omkring unge – den årlige opgørelse til DUF – har vi i år
indberettet flere unge, som er repræsenteret via foreningens medlemsklubber og skoler.
Fremgangen kan også ses på økonomisiden for 2018, idet vi har budgetteret ”forsigtigt” i år
og nu positivt får ca. 300.000 mere i kontingentindtægter.
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Et stærkt lokalt engagement
Men et er det landspolitiske arbejde og interessevaretagelse – noget andet er det lokale.
Vi forsøger at påvirke de lokale beslutningstagere igennem dialogmøder med forvaltning og
politikere, og arbejdet sidste efterår under kommunalvalgkampen har i nogle kommuner ført
til, at vi nogle steder har haft succes til at genetablere et fornyet fokus på fritid, på klubber
og ungdomsskoler.
Det betyder meget for indflydelsen på de unges hverdag og vores egen organisation, når
Ungdomsringen står stærkt lokalt. Derfor er opbakningen til at deltage i
foreningsfællesskabet gennem Ungdomsringen et vigtigt formål. Sammen er vi stærke.
På sidste års kongres opfordrede jeg til, at deltage i det regionale arbejde via
regionsbestyrelsesarbejdet og eller i netværk og arbejdsgrupper. Lad os fortsat sætte vores
forening mere i bevægelse – lad os gøre Ungdomsringen til en bredere bevægelse med et
stærkt lokalt engagement.
Kendskab og lokal opbakning
Og lige netop medlemmerne ER jo Ungdomsringen!
Jeg ser Ungdomsringen, som en forening, der byder på en mangfoldighed af engagerede
medlemmer, som tydelige ildsjæle både i bestyrelser og i projekter og arbejdsgrupper, der
både planlægger, udvikler og afholder aktiviteter året rundt.
Fortællingen om både området, vores klubber og ungdomsskoler samt Ungdomsringen ser
jeg skal styrkes via strategisk fokuserede handlinger og en styrket kommunikation
kommunikation.
I både Daglig Ledelse og i Landsrådet har vi i løbet af 2018 været optaget af, hvordan vi som
Ungdomsring kan skabe bedre ejerskab og endnu større engagement til foreningen, og
hvordan vi kan sikre, at medlemmerne oplever at få indflydelse i foreningen.
Udover at få flere med, så er det også vigtigt, at vi har fokus på kvalitet i vores arbejde; det
er forudsætningen for at flere vil med. Vi skal gøre os umage med at sætte interessante og
relevante temaer på dagsordenen til vores folkevalgte i Landsrådet, Ungerådet og i
regionsbestyrelserne.
Her kunne det være en relevant debat at tage med hinanden – hvordan og hvornår er det
interessant at være med? Hvad forventer jeg som demokratisk valgt og hvad kommer jeg
med og hvad brænder jeg for at udvikle/eller ændre?
Lad os få en god og konstruktiv debat om det. Det vil jeg glæde mig meget til at høre jeres
kommentarer og idéer til.
Styrket ungeinvolvering
At arbejde med unges indflydelse og demokratiske dannelse gennem klubber og
ungdomsskoler er vores fælles kerneopgave. At gøre Danmarks unge til hele, livsduelige
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mennesker, som vil bære de gode og fællesskabsorienterede værdier videre til
generationerne efter os, er vores fælles ambition.
Medlemmer i Ungdomsringen – unge og voksne – kan deltage på lige fod i
arbejdsfællesskaber i den demokratiske organisering i foreningen, som er kongressen, i
Landsrådet, i regionsbestyrelserne, i arbejdsgrupper og netværk.
Blandt Ungdomsringens medlemmerne er unge direkte involveret i kommunerne via klub- og
ungdomsråd og via lokale ungeprojekter.
Ungdomsringen har organiseret et Ungeråd, som mødes 4 – 5 gange om året, foreningen har
Sexualistgrupper rundt i landet med aktive unge, som indgår i et ung – ung projekt, regioner
udbyder ungeevents planlagt unge. Folkemødet og Ungdommens Folkemøde har mange
unge involveret i debatter og events og Musikfestivalens kaffebar vil i 2019 være bemandet
af repræsentanter fra Ungerådet i Ungdomsringen.
Det lyder umiddelbart enkelt og sat på skinner! Men det er det ikke helt.
På sidste års kongres kom der en opfordring fra kongressen til Landsrådet om at sætte fokus
på ungeinvolvering i foreningen fremadrettet.
Som opfølgning på de politiske meldinger fra kongressen satte Landsrådet i januar 2018
fokus på en fælles proces mellem Landsrådet og sekretariatet med det formål, at dele
perspektiver med udgangspunkt i spørgsmålene:
1. Øget ungeinvolvering - Hvad sker der og hvad skal der ske?
2. Ungeinvolvering der bliver til noget værdiskabende - Fælles meningsskabelse og
fælles retning.
Konkret er opfølgningen nedsættelse af en arbejdsgruppe bestående af unge og voksne fra
Landsrådet, som skal arbejde med en beskrivelse af formål og opgaver for Ungerådet og
udvikling af et årshjul/inspirationskatalog.
Derudover indgår ungeinvolvering i det udsendte forslag til en udviklingsplan over de næste
år med fortsat arbejde for at styrke unges mulighed for indflydelse i Ungdomsringen på alle
niveauer (tema 2 - Empowerment af unge – fornyet ungeinvolvering).
I det kommende arbejdsår i 2019 indgår desuden et udviklingsarbejde omkring yderligere
tilpasning af Tipsbekendtgørelsen med fokus på unges fulde demokratiske rettigheder i
foreningen.
Et arbejde som DUF har bedt flere medlemsorganisationer om at påbegynde, idet DUF –
Tipsudvalget – har erkendt, at tolkningen af Tipsbekendtgørelsen fortsat ikke er helt
tilpasset, som det bør.
Det skal her siges, at det er DUF, som har rådgivet foreningerne og også er klar over at de på
den baggrund ikke har ydet den nødvendige rådgivning til foreningerne.
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Aktivitetstilbud gennem Ungdomsringen – fremtidsperspektiver?
Aktiviteterne er et centralt tilbud i Ungdomsringen for foreningens ungemedlemmer og en
ud af i alt 3 hovedområder for Ungdomsringen.
Aktiviteter er tilbud til foreningens ungemedlemmer i form af festivaler, events, turneringer
og camps. Temaerne er mangeartede og temaerne er typisk musik, dans, fodbold, rollespil,
film, teater, camp med heste, teambuilding og gaming/E-sport. Aktiviteterne bliver udbudt
som både landsdækkende og mere regionalt/lokalt. De regionale/lokale arrangementer
arrangeres for regionernes eget budget og de landsdækkende afholdes af de centrale midler.
Igennem de sidste mange år har det været Landsrådet, som har besluttet indhold og
økonomiramme, samt evalueret projekterne. Landsrådet har de sidste par år drøftet,
hvordan aktiviteterne kunne udvikles og gentænkes ud i fremtiden. Samtidig har
foreningens folkevalgte revisorer også påpeget behovet for at se på og udvikle aktiviteterne.
Igennem de sidste par år har der været svingende tilslutning til aktiviteterne.
Der er mange bud på årsagerne, men der er ikke én klar og tydelig tendens. Er der behov for
flere lokale tilbud? Er der behov for at udvikle og gentænke nyt indhold og nye koncepter?
Skal aktivitetsmidlerne kunne søges i åbne puljer af medlemmerne?
Landsrådet har i 2018 besluttet, at arbejde med en Aktivitetspulje, som fastsætter en
økonomiramme på kr. 100.000, som regionsbestyrelserne får til opgave at udmønte til
konkrete aktiviteter i 2019 – som landsdækkende aktiviteter. Økonomirammen kan bruges
på de allerede kendt aktiviteter, men kan også afsættes til nye aktiviteter. Der vil være et
såkaldt ”Flagskib”, som er en særlig aktivitet, som er en større landsdækkende aktivitet, som
når mange medlemmer og som har en større brandings- og synlighedsværdi for foreningen,
samt en tydelig ungeinvolvering. I 2019 er det Musikfestivalen. Aktiviteten Motorsport får
tilført midler særligt, idet den har en anden organisering og årshjul end de øvrige aktiviteter.
Aktivitetspuljen er første step i behovet for at udvikle aktiviteterne i Ungdomsringen og en
videre drøftelse af indhold og organisering vil der være behov for fremadrettet.
Musikfestivalen i nye rammer – Nordkraft satte rammen!
Der blev skrevet Musikfestival historie i 2018.
Musikfestivalen flyttede i nye rammer i 2018. Nordkraft er nu rammen om festivalen som i
2018 blev afviklet for 36 gang. De nye rammer er mere intime, trods rå vægge og højt til
loftet, men rammen er mere samlende, så der skabes større mulighed for fællesskaber på
kryds og tværs.
Arbejdsgruppen, hvor de fleste har været med i mange år, skabte de bedste nye rammer og
knoklede i de nye lokaler med stor begejstring og engagement.
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Der skal lyde en stor tak til det fantastiske team omkring festivalen og også en stor tak til
Aalborg Kommune for godt samarbejde og at støtte op med støtte.
Vi glæder os til 2019 i Nordkraft!

Musikstarter nu på 6. år – 9 camps i 2018!
For sjette år i træk blev Musikstarter Camps afholdt i skolernes efterårsferie.
Nephew, Roskilde Festivalen, Bikubenfonden og Ungdomsringen er partnerne bag campen.
De 9 camps foregik i byerne, Esbjerg, Aarhus, Grenå, Nyborg, Roskilde, Ishøj, København og
Egedal og arrangeres af lokale klubber og ungdomsskoler i området omkring den enkelte
camp.
Roskilde Festivalen støtter Musikstarter med en donation på 600.000 kroner i et treårigt
samarbejde, der skal få flere unge piger og drenge til at finde sammen omkring musikken.
Samtidig markerer donationen begyndelsen på et treårigt samarbejde, hvor festivalen tager
aktivt del i udviklingen af Musikstarter.
Siden 2013 har initiativet Musikstarter inviteret musikglade piger og drenge i alderen 13-18
år til årlige camps. Her har de gennem flid og fællesskab spillet musik og oplevet glæden ved
at være sammen omkring musik på skoler, ungdomsskoler, klubber og spillesteder i hele
landet.
Musikstarter er på få år lykkedes med at tiltrække både drenge og piger til årlige camps og
har fået skabt et appellerende ungdomsmiljø og et stærkt fællesskab. Initiativet er også med
til at sætte positivt præg på fremtidens talentudvikling på den danske musikscene. Men
projektet er først og fremmest et projekt, som skal arbejde med at få flere unge til at spille
musik – sammen!
Projektet er fra 31. december 2018, uden støtte fra Bikubenfonden. Roskilde Festivalens
støtte vil fortsat vare over de næste 2 år. I budgettet for 2019, til endelig beslutning ind går
en støtte på kr. 200.000 til Musikstarter i 2019.
Projektet skal nu udvikles ind i en Musikstarter, vol2. Der skal nu afholdes møder med
partnerne om hvilken vejprojektet skal udvikle sig, aktiviteter rundt om kerneaktiviteten
Camps for unge.
Ungdomsringen vil gerne takke Roskilde Festivalen for et godt og konstruktivt samarbejde,
som vi håber kan udvikle sig af åre.
Sexualisterne og mere Roskilde Festival!
Ungdomsringens Sexualister modtog i 2018 150.00 i støtte fra Roskilde Festivalen til
udvikling af projektet. Det har konkret mundet ud i en undersøgelse, hvor både unge og
voksne i projektet har medvirket og resultaterne er drøftet med tovholderne, hvor der er sat
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fokus på nye initiativer i projektet. I 2019 vil Sexualisterne tage på Studietur og samtidig er
en konference i støbeskeen.
Ungdomsringen og DUF
Ungdomsringen prioriterer at deltage i DUF´s mange relevante møder og arrangementer,
både folkevalgte og sekretariatet. Hermed også en opfordring til at I – medlemmer –
benytter jer at tilbuddene.
Ungdomsringens repræsentanter i DUF, Thor Bonde (Styrelsen), Oskar Vellev Kloppenborg
(Initiativstøtte- udvalget), og Søren Olsen (Tipsudvalget) er stærke repræsentanter for
Ungdomsringen i DUF. Der skal lyde en stor tak til jer for jeres arbejde.
Ungdomsringen er klar til at deltage i delegeretmødet den 1. december med 16.
repræsentanter.
Samarbejdsrelationer – vi står stærkt
Det skal også her være min anledning til at sige tak for samarbejdet til alle vores mange
samarbejdspartnere i foreningen. Samarbejdspartere, som de folkevalgte mødes med og
også sekretariatet har mange og mangeartede samarbejder.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet i 2019.
Farvel og goddag til ildsjæle!
Der opstår gode samarbejds- og sociale fællesskaber gennem arbejdet i Ungdomsringen. Det
er altid vemodigt at skulle sige farvel, men heldigvis står nye klar til at tage over på
opgaverne.
Det er en stor styrke for Ungdomsringen, at vi har mange dedikerede og engagerede ildsjæle
både i landsrådet, regionsbestyrelserne og ungeråd. De bærer stolt fanen og gør en forskel i
arbejdet for Ungdomsringen.
Tusind tak til jer alle for indsatsen og velkommen til nye!
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