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Velkommen til Kongres 2009
Traditionen tro og ifølge foreningens vedtægter afholder Ungdomsringen kongres hvert år den sidste
weekend i november – i 2009 er datoen den 28. november.
Region Nordjylland er i år vært ved kongressen og bestyrelsen byder velkommen i hjertet af Aalborg.
Rammerne er det centrale Aab Konference, som har udsigt direkte til Aalborg Stadion.
Bestyrelsen og sekretariatet er i fuld gang med planlægningen og vil gerne udfolde det foreløbige program
for Jer i denne Landsudsendelse.
Tilbud til regionerne:
Som en service til regionerne og de delegerede, tilbyder sekretariatet at forestå booking af overnatning fra
fredag til lørdag. Der er forhåndsbooket 70 værelser på Radisson SAS hotel i midtbyen, samt reserveret
lokale på Nordkraft til spisning med efterfølgende musikarrangement – 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. Sekretariatet kan også forestå booking af mødelokale og forplejning.
Dette er blot et tilbud til regionerne og det er vigtigt at bemærke, at udgifterne til fredagens arrangement, samt
overnatning ikke afholdes af Ungdomsringen centralt, men besluttes af de enkelte regionsbestyrelser.
Andet praktisk:
•
Der gives tilskud til rejseudgifterne frem og tilbage til kongressen
•
Måltider i forbindelse med Kongressen lørdag, betales af Ungdomsringen
Ungerådet:
Der arrangeres Ungerådssamling fredag sidst på eftermiddagen/aften.

Program
Fredag d. 27. november 2009
Kl. 16.00 – 17.00
			

Mulighed for indkvartering på
Radisson SAS Limfjord Hotel Aalborg

Kl. 19.00 – 20.30
			

Mulighed for spisning på Nordkraft
Nordjyllands nye kulturelle kraftcenter

				

KL. 21.00 – 23.00
			

Mulighed for musikarrangement på Skråen
Nordjyllands rytmiske spillested

Dagsorden og program
Sidste år blev en ny form afprøvet og Landsrådet godkendte, at formen skulle gentages i 2009 - samtidig
med at de nødvendige vedtægtsændringer fremlægges.
Det betyder, at formiddagen er afsat til Ungdomskongressen og ”Årets Tema” og umiddelbart efter
frokost vil den ”formelle” kongres begynde, ifølge den vedtægtsbestemte dagsorden, frem til kl. 17.00.
Herefter vil Ungdomsringen gerne byde alle kongresdelegerede og gæster på lidt mad og drikke – en
mulighed for netværkeri og socialt samvær.

Lørdag d. 28. november 2009
Kl. 9.00 – 10.00

Ankomst og indskrivning til kongressen			

Kl. 10.00 – 12.00
			
			
			
		

Dagsorden ifølge vedtægterne
Herefter oplæg om: ”Energi, charme og tillid”
v. Stand - Up komiker Anders Fjeldsted
(for ungedelegerede og ungemedlemmer)

Kl. 10.00 - 12.00
			
			
			
			
			
			
			

Årets Tema: Ansvar:
Oplæg om: ”At forstå verden bedre”
v. Dirigent og formidler Peter Ettrup Larsen
Et foredrag, der sætter fokus på den daglige
kommunikation mellem mennesker
Oplev, hvordan musisk kommunikation ikke
alene kan ændre din arbejdsdag, den kan
ændre verden!

Kl. 12.00 – 13.00

Frokost

Kl. 13.00 - 17.00
			

Kongres 2009
Dagsorden ifølge vedtægter

Kl. 17.00 – 19.00

”Stående taffel” for alle kongresdelegerede og gæster

Ungdomskongres 2009

Valg til kongres delegeret – hvordan?
Som altid sker valg til delegeret på regionsgeneralforsamlinger, som afvikles i tiden fra
den 15. september – 15. oktober 2009 (se særskilte folder om regionsgeneralforsamlinger 2009) 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 2009 vil kongresmaterialet udsendes til alle delegerede.

Ungdomshuset Stationen, Station 10 Radio, sender i løbet af dagen live radio, fra kongressen.
Læs mere om Stationen på www.station10.dk
Der vil være stande fra forskellige klubber i Region Nordjylland, som vil fortælle om klubbens
aktiviteter.
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 65 47 21 66 eller 30 92 21 66.
Vi glæder os til at se dig på kongressen.
Region Nordlyllands bestyrelse
Ungdomsringen

Se meget mere på nedenstående adresser:
www.aalborg.radisonsas.com
www.skraaen.dk
www.nordkraft.dk
www.aabsport.dk/konference

