Ungerådsformandens beretning
Kongres 2020

Vi startede året med et nyt og friskt ungeråd, der var klar til et år med en masse
spændende oplevelser. Desværre satte Covid-19 en stopper for alle vores fede planer i
2020. Allerede til kongressen i 2019 stod det klart, at det nye ungeråd var fyldt med
unge med noget på hjerte og en masse fede ideer til det kommende år.

Vi nåede heldigvis at deltage til Ungdomsringens Musikfestival. Igen i år stod ungerådet
for at passe en bod sammen med de seje unge fra Ung Egedal. Det var en god
mulighed for at lære hinanden endnu bedre at kende internt i ungerådet, og næste gang
Ungdomsringens Musikfestival afholdes, håber ungerådet på igen at kunne bidrage til
arrangementet med fed energi i ungdommens ånd.

Her blev vores første og eneste ungerådsmøde holdt. Ungerådets visioner for året var
bl.a., at de unges stemmer i langt højere grad skulle høres, og at ungerådet skulle mere
på dagsordenen i Ungdomsringen. Vi skulle for alvor på banen i 2020.
Derudover havde vi besøg af ungerådets udviklingsteam, der lavede en workshop med
ungerådet. Her fik alle lov til at sætte ord på, hvorfor de var med i ungerådet, og hvad
de ønskede for det kommende år. Vi ville lave events og arbejde med ungtilungformidling.
De visioner tager vi med os ind i 2021!

Corona kom til Danmark, og vores planer måtte desværre sættes på hold.
Men 2020 har været meget mere end aflyste møder og events. Jeg har fået en unik
mulighed for at se ungerådet udfordret som aldrig før, og er derfor blevet klogere på,
hvad ungerådet kan og ikke kan. Et så stærkt hold af seje unge mennesker har ikke fået
mulighed for at komme på banen i år, men det må være muligt!
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Jeg har derfor i samarbejde med Hazém (Næstformand) og Ditte Marie
(Ungerådskonsulent) brugt året på at undersøge, hvordan vi kan styrke ungerådet, så
alle de seje unge igen kan komme på banen. Jeg ser uendelige muligheder for
fremtiden, og jeg vil gøre alt for at få bragt dem til live i år 2021.

Mit første år som ungerådsformand har lært mig enormt meget, og jeg glæder mig til at
blive endnu klogere på, hvad ungerådet kan. Jeg er optimistisk, og jeg glæder mig til et
år med nye udfordringer og en ny start for ungerådet. Jeg er ikke i tvivl om, at vi kan få
vendt en kedelig situation til noget positivt. Ungerådet kommer stærkt igen.

På vegne af Ungdomsringens Ungeråd
Julie Nielsen
Ungerådsformand
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