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Referat kongres 2019
Mødetype
Dato & Tid
Sted
Referent
Deltagere
Afbud
Fraværende

Kongres
23. november 9.30-14.30
Brandbjerg Højskole
Erik Rasmussen

01. Valg afdirigent
Sagsfremstilling:
Per Nielsen indstillet til dirigent af Landsrådet.
01. Hovedsynspunkt og beslutning
Per Nielsen enstemmigt valgt som dirigent.
Jf. vedtægternes § 5 stk. 7 skal kongressen afholdes hvert år den sidste weekend i november.
Og jf. vedtægternes §5 stk. 9 skal kongressen indkaldes med mindst 2 måneders varsel med
angivelse af tid og sted. Dette er sket den henholdsvis den 8. august og den 19.september
2019.
Jf vedtægternes § 5 stk. 9 skal kongresmaterialet udsendes senest 2 uger før og dette er sket
den 8. november 2019
Desuden skal dagsordenen være i overenstemmelse med vedtægternes § 5 stk 4 og dette er
også tilfældet.
Per Nielsen kunne herefter erklære kongressen for lovlig indvarslet.
Forretningsorden blev enstemmigt vedtaget
Der var udpeget stemmetællere fra de 5 regioner og der var udpeget en
stemmeudvalgsformand. Stemmekort er udleveret ved ankomst til kongressen. Kongressen
godkendte dette
Herudover en række procedurer jf. forretningsordenen.
Herudover blev der gjort opmærksom på at der er afholdt Ungerådsmøde fredag den 22.
november og at der ifølge vedtægternes § 9 stk.5 kan der stilles forslag direkte på kongressen.
Der er fremkommet 2 forslag som ligger på bordene. og som bliver præsenteret senere.

02. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning
Sagsfremstilling
Formandens beretning er udsendt til deltagerne og Henrik Hald Krog gennemgik
hovedpunkterne i beretningen. I overskrifter handler det om følgende:
1. et lærerigt foreningsår
2. En stærk forening
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3. En sund forening
4. Vedtægter og DUF
5. Udviklingsplan 2019-2021
6. Nye kræfter ved roret
02. Hovedsynspunkt og beslutning
Den konstituerede formand Henrik Hald Krogs beretning blev enstemmigt godkendt af
kongressen
03. Fremlæggelse og godkendelse af Ungerådsformandens beretning
Sagsfremstilling
Den konstituerede Ungrådsformand Millard Barakzai's beretning er udsendt til
kongresdeltagerne og indeholder følgende temaer:
1. Deltagelse i Musikfestivalen i Aalborg
2. Folkemødet på Bornholm
3. Ungdomsringens Sexualister
4. Kursus i lederskab
5. Ungdomskongres på Island omkring Verdensmål
6. Antallet af unge i Ungerådet har været faldende - men med en god kerne af unge
7. En tak til ungerådskonsulenten Ditte Marie og en velkomet til den nye konsulent Mikkel
03. Hovedsynspunkt og beslutning
Den konstituerede ungerådsformand Millard Barakzai beretning blev enstemmigt godkendt af
kongressen
Beretning fra Regionerne
De 5 regioner aflagde kort beretning om hvad de har besjkæftiget sig med i det forløbne år
Nordjylland: Rolf Bekker
Midtjylland - Claus Hansen
Syddanmark - Kim Ebbeshøj
Region Sjælland - Steen Krogsdal
Region Hovedstaden
Beretninger er blevet tilsendt og skal ikke godkendes af Kongressen
Hilsner fra gæster:
Lars Søgaard Jensen BUPL kvitterede for det gode samarbejde omkring kvalitetsudvikling på
klubområdet
Ejner Bo Petersen fra Ungdomsskoleforeningen takkede ligeledes for godt samarbejde
omkring kvalitetsudvikling og Verdensmålkonferencen i september og glædede sig til
samarbejdet med den nye Sekretariatsleder Louise Hansen
Per Nielsen, LU takkede for det gode samarbejde omkrings kvalitetsudviling og det gode
daglige samarbejde
04. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Sagsfremstilling
Næstformand Lars Holme gennemgik regnskabet for 2018 og hvordan midlerne er forbrugt.
Samlet et mereforbrug på ca. 9000 kr. i 2018 som næstformanden betegnede som
tilfredsstillende.
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Kritisk revisor Erik Rasmussen roste landsrådet og Daglig ledelse for at regnskabet er kommet
i balance og undrestregede at de kritiske bemækninger fra revisorerne omkring
aktivitetsniveauet udelukkende var møntet på 2018 og ikke forholdt sig til det stigende
aktivitetsudbud der er sket fra sidste kongres og til nu bla. med tildeling af et tilskud på 500000
kr til regionerne.
Landsrådet har teknisk godkendt regnskabet
04. Hovedsynspunkt og beslutning
Regnskabet for 2018 blev enstemmigt vedtaget af kongressen

05. Ungdomsringens politikker
Sagsfremstilling
Region hovedstaden stiller forslag om at Ungdomsringen i løbet af 2020 skal udarbejde en
politik for bæredygtighed (miljø, social og økonomi) til godkendelse på kongres 2020
Belinda Lütz motiverede forslaget.
Henrik Hald Krog takkede for forslaget og ønkede at de faldne bemærkninger fra Belinda
skulle indgå i arbejdet.
Henrik lovede at arbejdet allerede starter i forbindelse med Landsrådsmødet i Januar.
05. Hovedsynspunkt og beslutning
Forslaget blev enstemmigt vedtaget af kongressen

06. Diskussion af og afstemning om indkomne forslag
Sagsfremstilling
Forslag til vedtægtsændringer:
Forslag 1.
Landsrådet indstiller 3 ændringsforslag til kongressen. Teksten er udsendt til
kongresdeltagerne og vedtægtsdændringer skal ske med 2/3 flertal
§ 5 Kongres og årsmøde
§ 8 Landsrådet
§ 9 Regionsbestyrelserne
Lars Home motiverede ændringsforslagene
Forslag 2:
Ungerådet foreslår at årsmøde og kongres fremover flyttes fra fredag/lørdag til lørdag søndag
den sidste weekend i november.
Amalie Skree fra Region Midjylland motiverede forslaget med at møder ikke skal foregå i
skoletiden
Forslag 3.
Ungerådet foreslår at de ungerådsmedlemmer som ikke er valgt til Landsrådet bliver inviteret
med til Landsrådsmøderne.
Sinbad Bahri motiverede forslaget med argumentet om mere åbenhed og synlighed i de
demokratiske processer
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06. Hovedsynspunkt og beslutning
Forslag 1 : De 3 forslag blev vedtaget med 2/3 flertal. (ingen stemte imod)
Forslag 2: Er en vedtægtsændring og kan derfor ikke ændres på denne kongres. Kongressen
var enige om at det var et godt forslag og der skal arbejdes videre forslaget, når der skal
nedsættes en arbejdsgruppe som skal gennemgå vedtægterne og evt. udarbejde
ændringsforslag til kongressen i 2020
Forslag 3: Kongressen er enige i at dette er et godt forslag og derfor blev der besluttet at
nedsætte en arbejdsgruppe som skal give et bud på, hvordan Ungdomsringen får involveret
alle i beslutningsprocesserne. Dette arbejde skal afsluttes inden kongres 2020

07. Godkendelse af budgetudkast
Sagsfremstilling
Lars Holme fremlagde et budgetudkast som indeholde et driftsresultat på minus 323.500 kr. i
2020.
Dette merforbrug dækkes ind af mindreforbrug på en række områder og ved øget tipstilskud.
07. Hovedsynspunkt og beslutning
Budgetudkastet blev godkendt af Kongressen
08. Valg

Sagsfremstilling
a) Formand
Henrik Hald Krog motiverede valget af Bjørn Brandenborg som ny formand
b) Valg af næstformand:
Dennis Valdemar motiverede genvalget af Henrik Hald Krog.
c) Valg af Ungerådsformand.
Millard Barakzai motiverede valg af Julie Nielsen som ny Ungerådsformand.
d) Valg af revisorer
Landsrådet indstillet Per Dahlstrøm fra Vesterbro Ungdomsgård og Allan Bjørnskov, Herning
som kritiske revisorer.
e) Valg af revisorsuppleant
Oskar Kloppenborg Vellev blev indstillet
Kandidaterne præsenterede sig selv.
08. Hovedsynspunkt og beslutning
a) Bjørn Brandenborg blev enstemmigt valgt som formand
b) Henrik Hald Krog blev enstemmigt valgt som næstformand
c) Julie Nielsen blev enstemmigt valgt som ny ungerådsformand
d) Per Dahlstrøm og Allan Bjørnskov Hansen blev enstemmigt valgt som revisorer
e) Oskar Kloppenborg Vellev blev enstemmigt valgt som revisorsuppleant
08. Eventuelt
07.
Sagsfremstilling
Dirigenten takkede for god ro og orden under kongressen
Bjørn Brandenborg takkede dirigenten for en god indsats og takkede for en god kongres
Næste års kongres finder sted lørdag den 28. november 2020
Lars Borch blev takket for hans mangeårige indsats på Natur og friluftsområdet
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Charlotte Risum Jensen blev takket for hendes indsats som midlertidig sekretariatsleder
Millard Barakzai blev takket for hans indsats som ungerådsformand
Henrik Hald Krog blev takket for hans indsats som konstitueret formand
08. Hovedsynspunkt og beslutning
Ingen beslutninger
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