UNGDOMSRINGENS KONGRES 2016 - Beretning fra Regionsformændene

Region Hovedstaden
V. formand Dennis Waldemar
Det forgangne år har været et år i traditionernes tegn og et år, hvor vi har prøvet at komme
videre ud af skolereformens skygge.
Vi har brugt en del energi på at være nysgerrige på hvordan fremtidens klub skal se ud. Vi
har debatteret politik og klub! Skolereformen er et faktum, men vi vil gerne prøve at komme
ud over, at alt skal handle om skole. Som vi alle ved, er der masser af god læring i unges fritidsliv - det vil vi gerne have i fokus igen.
Samtidig har vi også måttet sande at vi alle har travlt i vores respektive hverdage, og at vi
derfor ikke har kunnet realisere alle de gode ideer, vi har fostret. Men jeg føler, at vi har lagt
et fundament, som vi er klar til at komme ud over rampen med - forhåbentligt med hjælp fra
nogle nyvalgte kræfter i bestyrelsen!
Op til i dag har vi gjort en indsats for at få flere kommuner repræsenteret i bestyrelsen - om
det lykkes vil vise sig. Undervejs i det arbejde fik vi øje på, at der er nogle kommuner i vores
region, hvor vi ikke har ret mange medlemmer - hvilket vi i bestyrelsen er enige om, skal have vores bevågenhed efter generalforsamlingen.
Vi har naturligvis holdt fast i traditionerne og afviklet Klubbernes Dag i Tivoli med rigtige
mange glade ansigter på Plænen og i resten af Tivoli. Faktisk har vi set en markant fremgang
i deltagerantallet fra 3.100 i 2014 til 4.736 i 2016! Tivoli og vi er forsat glade for vores samarbejde. On Stage er nu efterhånden en fast tradition, der har bevist sit værd i Ungdomsringen! Men det betyder ikke, at vi hviler på laurbærene! Der er forsat fuld gang i udviklingen.
Således har vi brugt en del energi på at tegne omridset af det næste store spring for On Stage. Som nogle måske har set, vil festivalen fra næste år skifte navn for at kunne rumme flere
aktiviteter end dem, der begrænser sig til en scene. Det er vores ambition, at festivalen skal
blive det naturlige samlingssted for alle klub og ungdomsskoleaktiviteter. Det skal være her
alle kommer og viser sig frem, møder hinanden og får nye kompetencer med hjem. Fra næste år starter vi med at sammensmelte On Stage med en af de aktiviteter som vi har måttet
sande ikke havde så mange deltagere i år, nemlig Music Event. SommerCampen på Bornholm var igen en stor succes for især de Bornholmske unge, men der var også gæster fra
resten af landet - en tendens som vi arbejder på at styrke.
Ungedemokrati har vi altid i Hovedstaden opfattet som en del af vores DNA, og således har
det også fyldt en del i løbet af dette år. Hvordan skal vi aktivt bruge alle de unge, vi hvert år
får valgt ind i bestyrelsen? Hvordan kan vi udvikle på den måde det repræsentative demokrati fungerer? Disse tanker og vores debatter vil I også kunne se omsat til konkrete ord når
vi senere præsenterer bestyrelsens forslag til en udtalelse om 16 års valgret, som vi ønsker
vedtaget som hele Region Hovedstadens forslag til kongressen. Vi har i Hovedstaden haft
stor glæde af at hele foreningens ungeformand oprindeligt er valgt her i regionen og fortsat
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deltager i vores møder. Vi har hele året igennem, også på landsplan i Landsrådet, gjort vores
til at bakke op om Ungerådet og deres indflydelse.
I løbet af året har vi også fået ny konsulent, som vi allerede er rigtig glad for! I har sikkert
allerede mødt Christoffer da I blev skrevet ind i dag ellers kommer I til at møde ham når han
lige om lidt er en af aftenens oplægsholdere.
Jeg vil gerne slutte af med at takke hele bestyrelsen for deres samarbejde og engagement
som jeg håber, at I er friske på at forsætte! Tak for jeres indsats!

Region Syddanmark
V. formand Kim Ebbehøj
Velkommen til generalforsamling i Region Syddanmark (6. oktober). Folketinget startede
deres nye år i tirsdags, og i dag har de åbningsdebat. I Region Syddanmark tager vi på en
måde også hul på et nyt år, men i forhold til Folketinget er der en væsentlig forskel! Vores
gennemsnitsalder er heldigvis knap så høj, hvilket jeg håber vil afspejle sig i vores arbejde for
og med de unge i det kommende år. Det er 3. gang jeg skal afgive formandsberetning og selv
om den de sidste 2 gange ikke ligefrem blev nedstemt, er 3. gang jo som sagt lykkens gang.
Derfor har jeg besluttet mig for ikke at lave de store forandringer i opsætningen af dette års
beretning.
Ungdomsringens nye barn på kompetenceområdet fik navnet, Akademiet. Det er ved hjælp
af stærke kræfter fra vores konsulenter på området kommet rigtigt godt fra start, og det
tegner lyst for fremtiden både med hensyn til udbredelse og økonomi. Jeg vil ikke her bruge
tid på at kloge mig på området, men kraftigt opfordre til, at man kontakter konsulent, Jesper
Larsen, hvis man vil vide mere omkring dette nye spændende tiltag.
Skolereform, skolereform!! Ja den har været meget på tapetet over hele landet. Derfor vil
jeg ikke bruge megen spalteplads på den her, men blot nævne, at det for mig at se mange
steder i landet er lykkedes at lande den rimeligt fornuftigt med gode partnerskaber m.m.
Uagtet, at mange unge har fået en lidt længere skoledag, er der stadig fritid, hvor Ungdomsringen og andre aktører stadig skal kaste nyt brænde på bålet så vores unge stadig søger
vores tilbud, oplever fællesskabet og herigennem skaffer sig sociale kompetencer og nye
venner.
Politik
Det forgangne år var første år med Ungdomsringens nye vedtægter. De er kommet fint fra
start, men som alle andre prototyper, vil der være små justeringer, som skal foretages. Derfor kommer der til vores Kongres i år nogle få ændringer, som på ingen måde er revolutionerende. Det nye tiltag med 6 unge i Landsrådet har efter min mening gjort, at de unge er ble-
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vet mere ”synlige” i Landsrådet, hvilket ingen bør være utilfredse med. Det er også lidt lettere at turde sige sin mening, hvis man ikke føler sig som Palle alene i verden.
Regionens efterhånden ”gamle” beslutning om at afsætte en pulje på kr. 100.000,- til aktiviteter, som de unge næsten frit kan råde over, virker efter hensigten. Jeg nævner den dog her
igen, idet puljen ikke er tømt og ting, som ikke ind i mellem bliver trukket frem i lyset har det
med at forsvinde under spindelvæv! Tag bare et kig på Meyers Ørnerede 
Aktiviteter
Aktiviteterne fylder heldigvis mere og mere i Region Syddanmark, hvilket går rigtigt godt i
spænd med, at bestyrelsen tidligere har besluttet at støtte aktiviteter og ikke anlæg med
midler fra Regionens ”pengetank”.
Vi har i det forgangne år valgt at støtte følgende aktiviteter:
 Lalandia Billund sælger stadig som varmt brød og vi har haft 2 arrangementer for unge. 1 for de yngre unge og 1 for de ældre unge samt et specialarrangement for unge
fra Odense.
 Klubbernes dag i Universe på Als har ikke solgt helt så mange billetter, så pt. arbejdes
der på at flytte arrangementet fra efterår til forår 2017.
 Første weekend i december var der stort NET-Party i Odense med 120 deltagere. Dette bliver selvfølgelig gentaget i år, ligesom der til foråret kommer et endnu større arrangement i samarbejde med nogle af de store drenge inden for E-Game. Vores
næstformand, Sebastian er sammen med vores konsulent, Morten tovholder på dette.
 3. april i år afholdt Region Syddanmark Den Store Bagedyst i Skårup, 7 hold af unge
engagerede dystede i bageriets kunst. Stor succes og helt sikker genvalg til foråret.
 Stenbjerg, som er blevet Region Syddanmarks adoptivbarn lagde i uge 27 krop til en
Camp for unge, som ellers ikke ville komme på sommerferie. Det var en stor succes
og tak til alle der trak. Vi gør det igen, og håber næste gang at komme bredere ud til
vores medlemmer i Regionen.
 Culture Club, vores grænseoverskridende møde mellem unge fra Schleswig, Husum,
Flensborg og Sønderjylland måtte desværre igen aflyses. Der arbejdes pt. på en ny
dato i november 2016.
 I uge 42 afholdes der i Region Syddanmark hele 3 Musikstarter Camps. Svendborg,
Sønderborg, og som den nye dreng/pige i klassen siger vi velkommen til Esbjerg. Tilmeldingen ser pt. fornuftig ud i alle Camps over hele landet. Der er igen i år hyret
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dygtige kendte danske bands, som vil besøge de forskellige Camps og være med til at
give de unge den fedeste musikalske oplevelse, samtidig med den store sidegevinst,
som hedder Fællesskab.
Kompetenceudvikling
Vi må nok erkende, at kompetencebenet har ”sovet” lidt i det forgangne år. Vi har i bestyrelsen beskæftiget os meget og grundigt med vores aktivitetsben som til gengæld måske har
krampet lidt. Et sovende ben forsvinder som regel igen, og jeg er sikker på, at den nye bestyrelse vil arbejde på, at vi igen får gang i nogle af vores før så populære formiddags- og fyraftensmøder, så vi også kan tilbyde udvikling til vores dygtige og engagerede klubmedarbejdere i Region Syddanmark.
Vores næstformand Sebastian har dog ikke haft sovende ben, idet han har opgraderet sine
kompetencer i E-sport. Bestyrelsen besluttede tidligere i år, at den vil investere i Sebastians
opgradering med henblik på at gøre Region Syddanmark stærkere på området.
Kompetenceudviklingen har heller ikke stået helt stille for vores unge i bestyrelsen. Nogle
lidt nørdede unge, vil nogen måske nok kalde dem, har arbejdet på at gøre dagsordenen til
bestyrelsesmøderne mere ungdommelig og knap så kedelig. Det er næsten lykkedes, og prototypen skabte stor glæde på sidste bestyrelsesmøde i Middelfart. Her nåede bestyrelsen
”nye højder” i bogstavelig forstand, idet vi startede med Bridge Walking over Den Gamle
Lillebæltsbro. Vejret var perfekt, og mange i bestyrelsen samt nogle gæster fandt ud af, at
det med at søge nye højder på ingen måde behøver at være farligt, men til gengæld kan være horisontudvidende i høj grad.
Jeg håber bestyrelsen fremover vil være med til at bestige nye højder, og dermed blive endnu bedre til at skabe nye spændende tilbud til vores unge samt gode kompetencegivende
tiltag for vores klubmedarbejdere.
Tak til alle der i det forgangne år har ydet en indsats for Region Syddanmark. Uden mange
hænder og hoveder - unge som gamle, vil det være meget svært at holde gang i alle vores
tiltag. Især tak til vores konsulent, Morten Larsen, som igen igen har bevist, at han er Region
Syddanmarks ”mand”.
Fremtiden
Vores adoptivbarn, Stenbjerg, har stadig lidt ”børneeksem” og ind i mellem en fyldt ble der
skal skiftes, men jeg ved, at vi ved fælles hjælp og gode fødselsdags- og julegaver til barnet
nok skal få en stor flot teenager ud af projektet.
Stenbjerg fik sidste år fået ny pedel, Mikkel, som sammen med sin rollespilsklub trimmer det
grønne udvendigt og indvendigt i form af rengøring samt mindre ”handymans” opgaver.
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Der er kommet nye hvidevarer i køkkenet, hvilket bl.a. har givet elregningen et ordentligt
hak i den rigtige retning. I løbet af efteråret bliver el-radiatorerne gået efter/udskiftet, hvilket vil sende elregningen endnu længere i den rigtige retning.
Region Syddanmarks fødselsdagsgave til Stenbjerg i år var en ny film, som skal være med til
at skabe større opmærksomhed og dermed flere lejeindtægter. I julegave ønsker Stenbjerg
sig et funklende nyt og kraftigt Internet med masser af power så vi bl.a. også kan afholde Esport arrangementer på Stenbjerg. Internettet er også vigtigt med henblik på styring af varme, lys og alarmanlæg. Sidstnævnte ønsker Stenbjerg sig til Fødselsdag i 2017.
Slutteligt skal der herfra lyde en opfordring til at deltage i dette års Kongres. Kongressen
bliver i år afholdt i Odense, hvilket er centralt for alle i vores region. Der vil igen være gode
debatter, workshops, lækker mad og ikke mindst masser af networking med og omkring unge samt med kolleger og gode venner. 
Tak til den gamle bestyrelse og goddag og velkommen til den nye bestyrelse, som efter Kongressen forhåbentlig vil trække i arbejdstøjet og være med til at løfte Region Syddanmarks
unge samt aktiviteter til nye højder til glæde for fællesskabet. 

Region Midtjylland
V. næstformand Thomas Mouritzen
Bestyrelsens arbejde i det forgangne år har blandt meget andet handlet om at se indad. Vi
har i en periode været en relativt lille bestyrelse, kun repræsenteret af den østlige del af regionen. Hvordan kunne vi ændre dette?
Vi har haft fokus på at udbrede viden om bestyrelsens eksistens i den vestlige del af regionen, samt skabe opmærksomhed omkring Ungdomsringens tilbud. Vores nu tidligere konsulent Søren har spillet en stor rolle i dette, da han har besøgt en stor del (hvis ikke alle) af vores medlemsklubber i Vest, både for at reklamere for bestyrelsen og vores arbejde, samt
vores aktiviteter i år, dem vender jeg tilbage til senere. Når jeg ser på listen over folk, der
gerne vil være en del af bestyrelsen, må jeg konstatere, at vi er på vej vestover, dog er der
stadigvæk et stykke vej, før vi når helt ud til kysten.
Der ud over har vi kunnet sige velkommen til 3 nye unge medlemmer i vores bestyrelse. De
tre har inspireret os til at holde nogle møder, som er mere spændende for unge at deltage i,
og ja, lad os være ærlige, også os voksne! For at citere Casper: ”der skal være noget at komme efter og ikke en paragrafsludder fra en tør hals”. Og igen må vi konstatere at noget må
være gjort rigtigt, de genopstiller alle tre. Det er en model, som vi tilstræber fortsat at arbejde med.
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Af arrangementer i regionen har vi nogle gamle kendinge som Klubbernes Dag i Tivoli Friheden og Musikstarter, vi kan prale af. Begge to vellykkede arrangementer, med god opbakning fra både klubber og unge, Klubbernes dag havde ca. 4000 besøgende og musikstarter
var næsten udsolgt (Og ER udsolgt i 2016)
2015 var også året, hvor vi fik ikke bare én lille ny, men to! Gelleraps og Rock i RUSK var begge succesfulde arrangementer som kom med i folden. Begge events er noget vi er stolte over
at være en del af, da det ikke bare er events for unge, men også tæt på en byfest for lokale,
og en inspiration for Ungdomsringen når det gælder om at tiltrække frivillige til vores kommende arrangementer.
Og så skal vi også huske det meget spændende e-sports projekt som Ringkjøbing-Skjern USK
har søsat, som vil lave e-sports turneringer på tværs af regionen, i henholdsvis CS-GO, LOL og
FIfa. Dette er et nytænkende og tidsrelevant projekt, som er fuldstændig i tidens ånd, og vi
er derfor glade for at have mulighed for at være en del af dette projekt.
Sidst men ikke mindst vil jeg rette en personlig tak til de bestyrelsesmedlemmer, der har
knoklet sammen med mig det forgangne år. Jeg ser frem til endnu et aktivt år med vores seje
bestyrelse!

Region Nordjylland
V. Rolf Bekker
Året startede traditionen tro med Ungdomsringens Musikfestival, vores store landsdækkende arrangement, som endte med at have over 200 bands fordelt på scenerne. Festivalen blev
afviklet godt og i god tone, vi kunne godt mærke at der har været lidt nedgang på besøgende
fra Nordjylland, noget som styregruppen vil arbejde med.
Det har været en rigtig god oplevelse, at alle overnattende deltagere på Musikfestivalen var
samlet på 1 skole, Filstedvejens skole, hvor de unge efter endt Musikfestival samlede sig i
fællessalen og spillede musik på tværs af hinandens bands stort set hele natten… Tjek endelig Facebook, hvor der er masser af billeder fra Musikfestivalen, og ikke mindst de 3 tv stationer, som dækker festivalen på youtube.com/tvungdom – youtube.com/ungjam og youtube.com/station10dk
VM i indefodbold i samarbejde med Gandrup Ungdomsklub kørte sin vante gang og var endnu en gang godt besøgt af unge fodboldhold fra Ungdomsringens medlemmer. TV dækningen fra dette arrangement kan også ses på youtube.com/Station10dk
Derudover afholdt vi Gokart skole i samarbejde med Thisted ungdomsskole, og sidst med
ikke mindst Robinson Challenge. Nedenstående er ord fra styregruppen bag Robinson Challenge. Robinson Challenge er en event for unge i alderen 13-18 år med overskriften Overlevelse – Sammenhold – Sjove udfordringer.
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Det er 8 år vi arranger Robinson Challenge, første år var for klubberne i Nordjylland, og derefter for hele landet.
Vi har haft deltager fra: Frederikshavn, Gandrup, Ålborg, Svenstrup, Hobro, Skørping, Brovst,
Århus, Trige, Odense, Esbjerg, Sønderborg, Køge, Frederiksberg, Bispebjerg, Vanløse, Holbæk
og Fuglebjerg, Albertslund, København. En bred geografisk repetition. Deltager antallet var i
2015 på små 100 stk. og i 2016 var det på 180 stk.
Arrangementet er baseret på frivillige, tilskuddet fra Ungdomsringen går udelukkende til
aktiviteter. Brugerbetalingen til mad og transporten står klubberne selv for. De unge bliver
delt i grupper på tværs af klubberne, så der bliver dannet nye venskaber på tværs af klubber,
kommunegrænser og landsdele. Aktiviteterne er bredt sammensat, så der er udfordringer
for alle, samt noget alle kan mestre. Der er stor lokal opbakning om projektet, som er nødvendigt, da det ellers ikke var muligt.
Vi justerer løbende, med henblik på forbedringer og bestræber os på at have enkelte nye
aktiviteter med hvert år.
Så længe der er lokalt opbakning nok (ca. 25 mand) og økonomisk tilskud, er det muligt at
fortsætte. Vi får rigtig positive tilbagemeldinger fra deltagerne.
Vi har haft 6 bestyrelsesmøder i løbet af det forgangne år, og har bl.a. lagt vægt på at få en
aktivitet mere til at køre omkring maj – juni, da vi der havde et hul i vores aktivitetsårshjul.
Dette arbejde udmøntede sig i det vellykkede arrangement ”3 dage til hest”, som vi afholdt i
samarbejde med Fritidscenter Højvang i maj 2016. Arrangementet var en så stor en succes,
det var udsolgt hvilket vil sige ca. 70 unge, at vi indstillede det til gennemførelse igen i 2017.
Og vi er glade for at kunne fortælle at Ungdomsringens landsråd har valgt at følge denne
indstilling.

Region Sjælland,
V. formand Nels Rasmussen
Ungdomsringen er en organisation, hvor der er gang i den på mange fronter. Både på regionsplan og på de landsdækkende aktiviteter.
Min beretning er primært rettet mod vores region og de aktiviteter, vi arbejder med.
Jeg synes i den grad, at vi er udfordret i vores bestyrelse. Men netop denne udfordring, er jo
også en del af Ungdomsringen, og det at arbejde med og for unges fritid – den udfordring vi
er bekendt med fra tidligere, er mødestrukturen på tværs af kommunerne og det, at skulle
koble alle de mange gode fritids- og ungdomsklubber sammen om fælles aktiviteter, læring
og samvær under Region Sjællands aktivitetskalender.
Skolereformen, understøttende undervisning, valgfag, længere skoledage m.m. har også
udfordret vores kerneopgave i klubberne. Nogle steder til et bedre og udvidet tilbud til de
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unge, og andre steder er det stadig ændringer, ny struktur og udfordringer, som præger
hverdagen.
Jeg håber til stadighed, at det i sidste ende skaber en hverdag for de unge som giver mening,
udvikling og lyst til mere læring i deres hverdag!
Vi har haft fokus på den tværfaglige demokratiske vinkel i vores bestyrelse. Det at kunne
inddrage unge i demokratiforståelsens svære kunst, ja bare det at få samlet unge til bestyrelsen, er jo tit en udfordring! Men med vores arbejde rundt omkring i klubberne ser det nu
ud til, at vi får et større Ungeråd, hvilket vi ser meget positivt på. Vi glæder os til at have unge med i beslutningerne og have unge med til at forme det kommende år i Ungdomsringen
på landsplan og især her i Region Sjælland.
Forståelsen af det nære demokrati i klubberne, og det at kunne arbejde sammen med andre
unge om demokrati og medindflydelse, er for mig at se et kernepunkt i klubvirksomheden i
dag. Det vil vi i bestyrelsen arbejde videre med. Dette kunne også give energi til et fælles
kommunalt elevråd med mange samarbejdspartenere.
Bestyrelsen har været igennem gode debatter med mange holdninger, altid godt hjulpet af
vores rigtig gode konsulent, hvilket er super vigtigt for mig som formand. Altid god sparring
og hjælp til bestyrelsen. Tak for det Søren!
Når vi har debat i bestyrelsen er det altid i et fremadrettet perspektiv. Noget jeg som formand kan tage med til Landsrådsmøderne og som bidrager til den debat, vi har der.
Det er vigtigt for mig som formand at se det politiske arbejde i regionsbestyrelsen hænge
sammen med arbejdet i landsrådet, og samtidig være en del af aktiviteter på landsplan for
de unge – at se de unge deltage i aktiviteterne – det giver mening, både i klubberne, hos
klubmedarbejderne og især hos alle de unge som deltager.
Afholdte aktiviteter:









Indendørs fodboldstævne i Køge, Sjællandsmesterskab
On Stage Festival / sammen med Region Hovedstaden
Mountainbike inspirationsdage
Klubbernes dag i BonBon Land
Just Dance
Street Life i Roskilde
Motorsport
Diverse formiddagsmøder for klubledere og medarbejdere.

Ovenstående aktiviteter er også dem, som går igen i den kommende sæson.
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Vi er glade for igen i år at kunne sende en stor delegation med mange unge til kongressen.
Det giver god mening både for voksne og unge at deltage i kongressen. For de unges vedkommende er det en god mulighed for at kunne mødes med andre unge fra hele landet med
samme interesse for ungepolitik, og ligeså for de voksne.
Dette var ordene og jeg vil her gerne rette en stor tak til de meget aktive bestyrelsesmedlemmer, som gør arbejdet som formand spændende og ikke mindst noget udfordrende.
1000 tak de alle de frivillige fra klubber som ofte stille op og gør en forskel, når vi afholder
arrangementer – uden jer var det ikke muligt.
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