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Beretning for Ungdomsringen - Kongres 2010
Af formand Kim Mortensen
Siden Ungdomsringen holdt kongres for et år siden har organisationen haft både mange spændende
opgaver og udfordringer. I denne beretning vil jeg forsøge at trække en del af de væsentligste frem.
Organisation – det nye styringssæt i praksis
På kongressen i november 2009 fik Ungdomsringen et nyt styringssæt som grundlag for både
organisationens politiske arbejde og for de initiativer Ungdomsringen iværksætter. Og fundamentet
har vist sig at være godt og sikkert at stå på for vores organisation.
Det er et rigtig godt afsæt, når vi skal udtale os i forskellige sammenhænge – og det er særligt godt,
når vi skal synliggøre Ungdomsringens rolle og opgaver for omverdenen. Det kan jeg tydeligt se, når
jeg kigger tilbage på året der gik.
Tre tydelige ben
Styringssættet har på en konstruktiv måde gjort det muligt at fremhæve de tre ben, Ungdomsringen
står på:
1. Lave aktiviteter for børn og unge
2. Kompetenceudvikle frivillige og professionelle på børne‐ og ungeområdet
3. Deltage aktivt i samfundsdebatten om børn og unges vilkår
Dialogen om Ungdomsringens værdier og politikker fortsatte i 2010. Den har dannet grundlag for de
debatter vi i organisationen har haft i løbet af året - for eksempel når vi har drøftet ungedemokrati
og ungeinvolvering, hvor de 3 R’er (Respekt, Rummelighed og Respons) har været væsentlige
elementer i debatten.
Givende regionskonference
Ved forårets regionskonference for regionsbestyrelserne dannede styringssættet grundlaget for at
komme med konkrete bud på, hvordan vi i Ungdomsringen får flere aktive frivillige - både blandt de
voksne og blandt de unge. Det blev en meget givende og konstruktiv konference. Resultatet blev et
godt afsæt til Landsrådets og regionsbestyrelsernes efterfølgende videre arbejde med at lave en
række konkrete tiltag.
Fokusområde: Ungeinvolvering og ungedemokrati
Debatten på regionskonferencen blev samtidig startskuddet til, at vi i Ungdomsringen sætter spot på
ungeindflydelse. For Ungdomsringen er både ungeindflydelse og ungedemokrati væsentlige
fokusområder. Derfor har det været godt at følge den løbende debat i organisationen.
Rundt i regionerne har ungeinvolvering og ungedemokrati også været livligt debatteret både på
regionsbestyrelsesmøder, spydspidsmøder og regionale temadage. Når vi har valgt fortsat at sætte

dette tema højt på Ungdomsringens dagsorden, så er det selvfølgelig fordi, det udgør en af
grundpillerne i hele vores organisation.
Landsrådet på studietur
Der var fokus på forebyggelse og boligsocialt arbejde, da Ungdomsringens Landsråd i marts 2010
besøgte Skotland. Hvert 2. år rejser Landsrådet på studietur til udlandet for at blive inspireret, og se
og høre hvordan andre lande organiserer og løfter opgaverne i forhold til større børn og unges
fritidsliv.
Ny sekretariatschef
Sekretariatet måtte i slutningen af 2009 sige farvel til sekretariatschef Susanne Ebdrup. Den 1. maj
kunne Ungdomsringen sige velkommen til en ny sekretariatschef, Helle Troelsen.
Også en af sekretariatets erfarne konsulenter, Nanna Muusmann, fik det forgange år nyt job.
I hendes sted er Katrine Peitersen blev ansat som ny konsulent.
Aktiviteter tiltrækker, relationer fastholder – måske
Årets bog ”Aktiviteter tiltrækker, relationer fastholder – måske” er blevet til i et samarbejde med
Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR). Bogen bygger på en undersøgelse af de 13
– 16-åriges fritidsliv anno 2010. Undersøgelsen giver indblik i, hvordan unges fritidsliv vil komme til at
udvikle sig i fremtiden, og samtidig perspektiverer bogen de forskellige fritidsarenaers udfordringer
og opgaver.
Med udgivelsen vil Ungdomsringen gerne sætte et særligt fokus på fremtidens klubformer. Samtidig
vil vi gerne sætte klubsektoren ind i en større sammenhæng, der handler om at samarbejde på tværs
med blandt andre ungdomsskoler, skoler og uddannelsessteder, boligsociale indsatser, ungeprojekter og foreningsliv.
Unge og ansvar
Sidste års bogudgivelse ”Hold kæft og svar igen – en antologi om unge og ansvar” satte fokus på unge
og ansvar. Bogen debatterede det skisma, at vi som samfund forventer af vores unge, at de holder
mund – altså retter ind og accepterer de givne rammer – men at de samtidig også svarer igen og
bidrager med nye bud på, hvordan samfundet skal hænge sammen.
Beslutningsforslag om en ungdomskommission
Ungdomsringen har længe arbejdet for få en landsdækkende og helhedsorienteret ungdomspolitik,
der peger ind i fremtiden og forholder sig til alle dele af unges liv. Vi har støttet et forslag om at
nedsætte en ungdomskommission, der kan bane vejen for en gennemtænkt og sammenhængende
ungdomspolitik.
Jeg har i Folketinget arbejdet for, at gøre forslaget om en ungdomskommission til en realitet. I
foråret fremsatte Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Enhedslisten
et beslutningsforslag i Folketinget om at nedsætte en ungdomskommission. Forslaget blev ikke stemt
igennem denne gang, men vi vil fortsat arbejde på, at det bliver en realitet.

Task Force gruppe mod kommunale besparelser
I foråret fik Ungdomsringen en lang række henvendelser fra medlemsklubber, der ønskede vores
hjælp i forbindelse med kommunernes besparelsesforslag til budget 2011. Mange klubber var i spil
som mulige sparemål. Derfor nedsatte vi en task-force gruppe bestående af en række nøglepersoner
i vores organisation, der kunne bidrage med gode råd til, hvordan vi kunne imødekomme klubbernes
behov for støtte. Der blev arbejdet på flere fronter: Åbne breve til kommunalbestyrelser, råd- og
vejledning til klubberne, synliggørelse gennem artikler og nyhedsbreve om konsekvensen af
besparelser på klubområdet.
Ungdomsringen vil være synlig
Ungdomsringen har blandt andet gennem ansættelsen af en kommunikationschef ønsket større
synlighed både internt samt i offentligheden og medierne. Det har i år båret frugt. Ungdomsringen
har været meget synlig, både hvad angår kommunikationen til medlemmerne og til omverdenen. De
mange gode historier fra klubber og ungdomsskoler kommer nu i større omfang ud i såvel vores egne
medier, som i pressen.
Sammen med Børns Vilkår udgav vi i sensommeren 2010 en temaudgave i Digitale Nyheder ”Når
børn og unge mangler voksne at tale med”.
Ungdomsringen har bidraget med en lang række gode indslag i både aviser, fagblade, nyhedssites,
radio og TV. Blandt de mange indslag i kan nævnes, at Danmarks Radio/Danske Spil og DR’s
Ramasjang og TV Nord sendte fra Ungdomsringens Musikfestival.
Også en historie i metroXpress med afsæt i Ungdomsringens gode klubarbejde vakte berettiget
opsigt i medierne. Historien om unges rå sprogbrug fandt blandt andet vej til DR P3, TV2 Lorry, DR
Update – og ikke mindst til TV 2 Go’morgen Danmark, hvor Ungdomsringens næstformand Søren
Olsen deltog sammen med to unge og klubleder Lars Munkedal fra Bryggens Børne- og
Ungdomscenter i København.
Økonomi
Et andet vigtigt fokuspunkt for ledelsen af Ungdomsringen er organisationens økonomi. Det er
vigtigt, at driftsbudgettet er i balance således, at vi som ledelse har mulighed for at iværksætte og
afprøve nye ideer. Landsrådet besluttede i april 2010, at oprette en Regionsfond med midler fra
Ungdomsringens egenkapital. Gennem Regionsfonden kan regionerne søge penge til at udvikle og
forankre nye aktiviteter i regionen. Det er besluttet, at Regionsfonden er aktiv til og med 2012.
Et kontingentudvalg har i 2010 arbejdet på at forenkle Ungdomsringens kontingentsystemer og
strømline satserne mellem de forskellige medlemsgrupper. Udvalget undersøgte mulighederne for at
inkludere nye medlemsgrupper. Kontingentudvalgets arbejde er resulteret i et konkret forslag, der er
til afstemning på Kongres 2010.
Friluftsrådet bevilgede det forgange år penge til at Ungdomsringens naturvejlederordning kan
fortsætte i endnu 3 år. Ordningen deler vi med Efterskoleforeningen, og sammen med dem er det
målet at udvikle på både kompetenceudbud og aktiviteter.

Netværk – udvikling og muligheder
Ungdomsringen deltager aktivt i en lang række formelle og mere uformelle netværk, og vi oplever
heldigvis stor interesse for at invitere os med i forskellige sammenhænge. Det er dejligt, at så mange
ønsker at indgå i et samarbejde med vores organisation. Vi deltager gerne både for at bidrage med
vores egne erfaringer - men også for at blive klogere på, hvad andre arbejder med.
Ungdomsringen har også i den forløbne periode haft en lang række dialogmøder og
samarbejdsmøder med organisationer som BUPL, LU, KL og BKF, ligesom vi løbende har været og er i
dialog med ministre, politikere på Christiansborg og i kommunerne, samt embedsmænd på alle
niveauer.
Ungdomsringen vil i den sammenhæng gerne benytte lejligheden til at takke alle samarbejds- og
netværkspartnere for en god, udviklende og konstruktiv dialog i den forgangne periode til gavn for
Danmarks større børn og unge. Ungdomsringen ser frem til at fortsætte samarbejdet de kommende
år og til fortsat at indgå i forpligtende og udviklende netværk og samarbejde på alle niveauer.

Samarbejde med andre organisationer
Som medlem af Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF, har Ungdomsringen blandt andet bidraget med
forslag til DUF’s indsatsområde ”U – Ungdom”, hvis mål er at få nedsat en ungdomskommission.
På det kriminalpræventive og forebyggende område er Ungdomsringens samarbejde og netværk
meget bredt. Konkret har vi indgået en aftale med SSP-samrådet om at afholde fælles konferencer. Vi
har også samarbejdet med Det Kriminalpræventive Råd om inddragelse af klubmiljøet i forebyggende
initiativer.
Ungdomsringen er med i Servicestyrelsens følgegruppe om børn og unges netværk i indsatsen mod
ungdomskriminalitet, og vi er også en del af den baggrundsgruppe, Børnesagens Fællesråd nedsatte i
forbindelse med kommissionsarbejdet om den kriminelle lavalder.
På det internationale område har Ungdomsringen valgt at være særlig aktiv i ECYC samarbejdet, og vi
har nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Landsrådet. Arbejdsgruppen har til opgave at
udvikle det internationale samarbejde.
Hæder til Ungdomsringen
Som en meget aktiv deltager i Medierådets arbejde, modtog Ungdomsringen i foråret 2010
Mediebranchens Initiativpris ved ”Danish Game Awards”. Prisen blev tildelt Ungdomsringen for vores
arbejde med at gøre computerspil for børn og unge til en sund aktivitet gennem at give
klubmedarbejdere en uddannelse som mediecoach.
Kompetenceudvikling har høj prioritet
Kompetenceudvikling af klubbernes og ungdomsskolernes medarbejdere har haft høj prioritet det
foregående år og vil fortsat få en særlig opmærksomhed. Ungdomsringen ønsker at tilbyde kurser og

konferencer med fokus på større børn og unge, som samtidig understøtter Ungdomsringens
politikker.
Formålet med kompetenceudviklingen er, at opfylde de behov klubber, ungdomsskoler og andre
interessenter har for at kvalificere deres arbejde. Derfor er det et hovedprincip i Ungdomsringens
kompetenceudvikling altid at være proaktiv og opdateret på den nyeste viden og undervisningsmetoder. Vi forholder os til de nyeste udviklingstendenser på børne- og ungeområdet, så tilbuddene
om kompetenceudvikling både er aktuelle og matcher den virkelighed, de skal fungere i.
Ungdomsringen er fortsat efterspurgt, når det gælder at kvalificere arbejdet med større børn og unge
og sammenhængene de indgår i. Vi har haft god efterspørgsel på vores centralt udbudte forløb, hvor
deltagerne mødes på tværs af regioner til kompetenceudvikling og netværksdannelse. Kurset for
ansatte i fritids- og juniorklubber, som udbydes både centralt og lokalt, har haft mange deltagere i
2010. Det vil også blive udbudt i 2011.
Efterspørgsel på målrettede kurser
Det er målet, at vi fremover vil tilbyde endnu flere centrale forløb med karakter af tematiserede
uddannelsesdage. Vi oplever fortsat stor efterspørgsel på kurser, der er tilpasset og målrettet den
enkelte rekvirent. Vi vil derfor udvikle området med nye tilbud og temaer, der udspringer af
klubbernes og ungdomsskolernes behov for udvikling.
Ungdomsringen har fortsat fokus på lederudvikling. Klublederen, som er en formel uddannelse, og
klubledertræffet, som i 2010 gennemførtes for fjerde gang, fungerer som et rigtig godt afsæt for
både vidensdeling og netværksdannelse.
Vi tilbyder også et ledermodul i tilknytning til medarbejdermodulkurserne rettet mod medarbejdere
uden en pædagogisk grunduddannelse. Medarbejdermodulkurserne blev udviklet i samarbejde med
Landsforeningen for Ungdomsskoleledere i 2008. For at matche de aktuelle behov vil kurserne i 2011
fremstå med et nyt og opdateret design og indhold. Målgruppen vil stadig være den samme.
Temadage og konferencer
Både lokalt og regionalt har der været et stort og aktivt engagement om de temaformiddage, som
primært er blevet udbudt i de større byer. Men også vores store landsdækkende konferencer har i
2010 haft et tilfredsstillende deltagerantal. At afholde konferencer indgår i en strategi om at gøre
Ungdomsringen synlig.
Et bredt udbud af aktivitetet
Udbuddet af aktiviteter i Ungdomsringen er bredt og mangfoldigt. Det afspejler tydeligt det store
engagement og den idérigdom, som hersker blandt både frivillige og medlemmer i Ungdomsringen.
Sekretariatet har på opfordring fra Landsrådet udarbejdet et Danmarkskort, der viser, hvor i landet
Ungdomsringens aktiviteter foregår både regionalt og landsdækkende. Tanken er at sikre at udvikling

af nye aktiviteter bliver bredt fordelt i landet. Konkret er skateaktiviteter og motoraktiviteter (Bocart)
som forsøg blevet udbudt i hver af Ungdomsringens fem regioner.
Begrebet LUKS blev det forgange år kørt i pit. Nu indtager Ungdomsringens motoraktivitet banen. I
løbet af året har hele området været under udvikling, og det arbejde vil fortsætte det kommende år
under politisk bevågenhed, for at sikre et resultat med så bred appeal som muligt for
medlemsklubberne.
Men der bliver også arbejdet på at udvikle andre og nye typer af aktiviteter. Ungdomsringen
samarbejder blandt andre med Dansk Idræts Forbund - DIF og Danske Gymnastik- og
Idrætsforeninger - DGI for at styrke og udvikle nye og spændende tilbud om aktiviteter for klubber og
ungdomsskoler.

Regionerne
Som det vil fremgå af beretningen, havde regionerne det forgangne år stort fokus på udvikling af
deres netværk – især i forbindelse med etablering af spydspidsnetværk, udvikling af både
landsdækkende og regionale aktiviteter samt indsatsområdet Ungeinvolvering.
Region Nordjylland
Netværk
Region Nordjyllands bestyrelse tog i efteråret 2009 initiativ til at samle ledende personer fra
klubområdet i regionens kommuner i et spydspidsnetværk. Ideen til netværket er hentet fra Region
Midtjylland. Siden etableringen er det blevet til foreløbig to møder med forskellige temaer. Der har
været god opbakning til spydspidsnetværket. Møderne har været meget givende, og der er kommet
gode ideer til nye tiltag, emner og aktiviteter.
Aktiviteter
Region Nordjylland har overordnet fået godt gang i flere aktiviteter, og der er en stigende interesse
for Ungdomsringens arbejde.
Ungdomsringens Musikfestival var igen i år en stor succes med 249 deltagende bands. Med blandt
andet indslag direkte i landsdækkende TV – Danske Spils lottotrækning lørdag aften - fik festivalen
den opmærksomhed som både festivalen og de mange bag den fortjener. Igen i 2010 forløb
festivalen roligt og uden problemer. Der var desværre stadig en del bands, som ikke kunne få spilletid
på festivalen. Arbejdsgruppen arbejder på flere fronter på, at skaffe plads til endnu flere bands ved
Ungdomsringens Musikfestival 2011.
Gandrup Ungdomsklub stod selvfølgelig igen i 2010 for regionsmesterskabet i fodbold og
cheerleading.
Der blev i 2010 taget initiativ til en ny aktivitet ”Robinson Challenge”, som foregik på Læsø. Omkring
80 unge fra hele Nordjylland deltog i det meget udfordrende arrangement. Bestyrelsen valgte at

støtte ”Robinson Challenge”, fordi arrangementet indeholdt en række spændende tiltag for unge
både af pædagogisk og praktisk karakter.
Der er sat gang i at udvikle en ny aktivitet for alle regionens klubber - ”Klubbernes Dag 2011” i Fårup
Sommerland, hvor medlemmer af spydspidsnetværket har forpligtet sig til at bakke op om
planlægningen og afviklingen.
Regionsbestyrelsen har også igangsat et TV projekt med base i Station10 i Nørresundby i Aalborg
Kommune, hvor en medlemsklub fra hver kommune i regionen kan få lavet et TV portræt af deres
klub. Produceret af unge fra Station10. Indslagene vil blive vist på den lokale nordjyske tv kanal – og
desuden kan klubberne bruge indslaget lokalt.
Regionen har stadig Strandgaarden til salg. Bestyrelsen følger sagen løbende, men det er tydeligt at
der i øjeblikket ikke er den helt store interesse er for den type huse.
Ungeinvolvering
Bestyrelsen har afholdt årets bestyrelsesmøder i klubber rundt i regionen. De to
ungerådsmedlemmer har brugt møderne til at fortælle de lokale unge om mulighederne i
Ungdomsringen og til at høre om, hvad der optager unge i regionens klubber.
I april afholdt regionen temaaften i Rebild om ”Hvad skal der til for at få de unge i klubben”. Det blev
en meget inspirerende aften med gode diskussioner på tværs blandt de godt 35 deltagere.

Region Midtjylland
Netværk
Bestyrelsen har fastholdt spydspidsnetværket – et i øst og et i vest. Årets fire møder har handlet om
Klubbernes forbyggende indsats overfor de socialt udsatte unge – øst netværket
Ungeinvolvering/ ungedemokrati – øst netværket
SSP - Hvordan kan klubberne bruge SSP og omvendt? – vest netværket
Værdier og kompetenceudvikling – vest netværket
Bestyrelsen har besluttet, at møderne fremover bliver opbygget, så den første time hver gang
behandler et tema med et oplæg og efterfølgende diskussion.
Aktiviteter
Der er gang i mange aktiviteter i Region Midtjylland, og de skaber et godt liv i området. Regionerne
arbejder på at få skabt en ny aktivitet, der på sigt kan blive landsdækkende. Regionen samarbejder
fortsat med Big Dance arbejdsgruppen i Århus.
Regionen har fastholdt samarbejdet med Ung i Aarhus om temaformiddage med en række
spændende oplæg om
Unge handicappede og ungdomslivet
Hvorfor spilde tid på musik?

Lær unge at tage ansvar
Mobning
Kost, adfærd og indlæringsevne
Betweenagere
Ud over temaformiddagene har bestyrelsen afholdt to inspirationsaftener med Morten Bay om
Generation Netværk og Søren Østergaard om ”Hvad skal der til for at de unge i klubben”
Med 4500 børn og unge blev Klubbernes Dag(e)i maj 2010 igen et tilløbsstykke. Opbakningen fra alle
regionens klubber er uundværlig og scenen i Tivoli Friheden i Aarhus summede af musik og masser af
glade børn og unge begge dage.
Volume and Dance i Viborg havde 50 dansetrupper og bands på scenerne i Tinghallen. Bestyrelsen vil
fremover invitere deltagere fra hele landet, så arrangementer kan vokse sig endnu større.
Skate Day 2010 rykkede fra den gamle skatehal på Nordhavnen i Aarhus til Aarhus V. Flere end 90
unge dukkede op til arrangementer og fik skatet en masse og afluret hinandens halsbrækkende
tricks.
I samabejde med Randers Ungdomsskole bliver der arbejdet på en ny aktivitet for alle regionens
klubber, Jysk Mesterskab i Fodbold. Det bliver spændende at følge det videre arbejde i 2011.
Ungeinvolvering
Både bestyrelse og spydspidsnetværk har haft ungeinvolvering som temaer. For at få unge med i
organisationen i regionen, har bestyrelsen besluttet, at der skal arbejdes på at vores arbejde med
ungeinvolvering - i samarbejde med DUSK-net, støtter op om klubber der har unge, som ønsker at
deltage på vores Ungdomskongres.
Der arbejdes også på et kommende samarbejde med Århus (Ali) omkring en temadag for unge
omhandlende ungeinvolvering.

Region Hovedstaden:
Netværk
Flere af de andre regioner har haft stor succes med spydspidsordninger. Det har Region Hovedstaden
nu også besluttet at kaste sig ud i. Der er etableret et spydspidsnetværk i Nordsjælland, hvor to
klubfolk fra hver af områdets 10 kommuner blev inviteret til det første møde den 18. november 2010
i Hillerød. Der vil også blive etableret et musikmedarbejdernetværk med medarbejdere fra områdets
klubber. Det er målet at samle musiknetværket første gang i det tidligere forår 2011.
Aktiviteter
Der blev igen i år afholdt klubdag i Tivoli med fyldt program på Plænen – kvaliteten var høj og dagen
har udviklet sig til en god tradition for klubberne.

Music Event i Hillerød havde for 3. år i træk et fyldt program og en masse aktive lokale kræfter i sving
ved arrangementet.
Mini Playback bød på masser af fest og farver, der kunne konkurrere med de flotteste scene- og tv
shows.
Film som pædagogisk redskab i Allerød Erhvervscenter blev en rigtig god dag for de 42 fremmødte
med interesse i film og rettigheder.
Musik og klatring er et nyt koncept i Region Hovedstaden med klatring og musik i Høje Taastrup. Det
var både råt og vildt.
Med flere end 65 tilmeldte hold er der fortsat stor interesse for regionens fodboldstævne.
Hoffmannsminde Fodbold Klub i Valby levede en stor opbakning og gennemførte en god dag.
Gladsaxe sportsudvalg har budt ind på arrangementet, men også frivillige er meget velkomne til at
byde ind.
For at give klubberne inspiration blev temaformiddagen Tabuer i børn og Unges liv udbudt i
november. Regionen skylder stor tak til de 9 forskellige organisationer, der gratis stillede deres
faglige viden om emnets mange aspekter til rådighed.
Sommerlejr på Bornholm var som vanligt et lokalt tiltag med stor opbakning. Men for Regionen er
det vigtigt også fremover at prioritere aktiviteter på Bornholm.
I 2010 lagde en del af bestyrelsen rigtig mange timer i at sætte Ungdomsringens nye store satsning
”On Stage” i gang. Det foregik i tæt samarbejde med gode folk fra Region Sjælland. Det blev en
kæmpe succes som vi alle er stolte af. Planlægningen af ”On Stage” 2011 er allerede i fuld gang.
Region Hovedstaden har afholdt rigtig mange aktiviteter de seneste år. Det betyder, at regionens
formue er ved at være brugt op. Derfor har regionen søgt og fået 20.000 kroner fra Ungdomsringens
regionsfond for at kunne fastholde og udvikle det nuværende aktivitetsniveau.
Ungeinvolvering
Frivillighed samt ungedemokrati og ungeinvolvering – Region Hovedstaden udbød i årets løb 5 puljer
af kr. 10.000 kr. til klubber, der ville arbejde med ungedemokrati og ungeinvolvering. Det endte med,
der reelt kun blev afviklet et enkelt musikarrangement på Amager. Bestyrelsen vil også fortsat have
fokus på ungeinvolvering og metoder til udvikling af dette arbejde.

Region Sjælland
Netværk
Regionen har i lighed med flere andre regioner startet et spydspidsnetværk i 2010. Det blev skudt i
gang i forbindelse med en klubsamling i den sydlige del af regionen i august. Det første egentlige
netværksmøde fandt sted i Tølløse i september 2010 med tilslutning fra 85 % tilslutning af
kommunerne. På mødet blev der nedsat en arbejdsgruppe, der er i gang at arbejde på et materiale

om kvaliteten i klubarbejde. I netværket er det enighed om, at deling af erfaring og viden på tværs af
kommunegrænserne fortsat har stor værdi. Derfor er der aftalt et netværksmøde igen i foråret 2011.
Aktiviteter
On Stage i Gribskov er et fælles udviklingsprojekt i samarbejde med Region Hovedstaden. Det ser ud
til, at vi i de to regioner, sammen med de frivillige i arbejdsgruppen, har fundet et koncept, der er en
værdig afløser for regionens tidligere flagskib, Teaterfestivalen i Næstved.
Fodboldstævne i Køge er et traditionsbundet stævne, der har god opbakning. Flere end 65 hold
deltog. Aktiviteten fortsætter og bliver udbudt igen i forårets 2011.
Store Badedag i Køge blev med indkøb af PR materiale, sikring af dj m.m. en rigtig god aften for rigtig
mange unge.
Skateday i Slagelse samlede via Facebook og PR fra centralt hold 150 aktive i hallen i Slagelse. En
tradition er født og vil også i 2011 blive udbudt fra centralt hold.
Motorevent i Greve blev i samarbejde med sekretariatet afviklet for 170 unge i sensommeren 2010.
Det blev en dag med høj fart, motorlarm og masser af mudder. Sekretariatet vil i løbet af vinteren
arbejde på udvikling af eventmodellen for arrangementet.
Motoraktivitet DM blev i 2010 afviklet i Systofte med Guldborgsund USK som tovholder sammen
med arbejdsgruppen bag cross. Stævnet er en solid og spændende aktivitet og en rigtig god weekend
for alle involverede.
Personale- og fyraftensmøder blev afviklet blandt andet i Odsherred om Ungdomshuse og i Næstved
om friluftsaktiviteter. Der er endnu ikke truffet beslutning om nye emner.
Ungeinvolvering
Regionen har haft vanskelighed ved at fastholde unge i de regionale arbejdsgrupper. Derfor vil
bestyrelsen nu diskutere og målrette metoder for involvering af unge i 2011.
Region Syddanmark
Netværk
I juni blev der afholdt en fynsk friluftsdag for medarbejdere, som er en netværks-, inspirations- og
kompetenceudviklingsdag. Arrangementet fik støttet fra regionen. Den har samlet en række fynske
friluftsinteresserede klub- og ungdomsskolefolk til en fantastisk fin dag på Stige Ø ved Odense fjord.
Aktiviteter
Bestyrelsen ydede igen i år tilskud til Hover Boldtræf. Klubberne i Vejle havde arrangeret et både flot
og velbesøgt fodboldtræf. I efterårsferien 2009 arrangerede regionen i samarbejde med Klub 7000 i
Fredericia et City Adventure Race. Det blev, til trods for den kolde årstid, et godt arrangement, der på
et senere tidspunkt vil kunne udrulles til andre byer i regionen.

Traditionen tro afholdt fritidsklubberne på Fyn det årlige klubtræf med støtte fra regionen. Det blev
som altid et meget vellykket arrangement. Nye skud på stammen i 2009 var Dalum Juniorfestival med
dans og musik samt deltagelse i Odense Havnekulturfestival. Deltagelsen i Havnekulturfestivalen blev
støttet med penge til indkøb af to waterbubbles (to store oppustelige bobler man kan løbe i på
vandet). De efterfølgende blevet overgivet til Grejbanken på Fyn, for at give alle klubber mulighed for
at leje dem meget billigt.
Regionen stod også for et kursus i Esbjerg om betweenagers. Det fandt sted i begyndelsen af
november og fik stor opbakning.
Ungeinvolvering
Mange klubber og ungdomsskoler i Region Syddanmark har ungeindflydelse og ungedemokrati på
deres dagsorden. Derfor var der på sidste bestyrelsesmøde før regionsgeneralforsamlingen fuld
enighed om, at regionen i det kommende år vil sikre, der er ressourcer til de aktiviteter, som de unge
aktive i bestyrelsen måtte ønske at afvikle. Regionen vil også sætte fokus på at arbejde kreativt med
at tilpasse møderne for de unge medlemmer. Målet er, at bestyrelsesmøderne får en anden og mere
interessant ”form”, som også er rettet mod de unge bestyrelsesmedlemmer.

