
Møde i bestyrelsen for Ungerådet d. 11.10.2022 
 

Tid og sted:  D. 11. oktober 2022 kl. 18 – 21, mødelokale 3 på Landemærket 26 i Rønne 

Deltagere:  Niklas Stenbye, Melissa Salihovic, Simone Bærnthsen, Asta Kofod, Adam Sonne Hansen. 

Referent:  Gitte Hvidkær Marschner 

 

 

Opfølgning på Klimaarrangementer  

Der har været afholdt ”Klimapolitiker for en dag” i byrådssalen den 21. september 2022 samt 

Klimatopmøde på Campus den 7. oktober 2022. Disse arrangementer gik godt. Der kom mellem 300 og 400 

elever fra Campus, og borgmesteren kom også. Der blev lavet Mentimeter-måling og der kom mange gode 

ideer til klimahandlinger. 5 elever fik en pris for de 5 bedste ideer til klimahandlinger.  

Ungerådet har i fem dage forud for topmødet på Campus udsendt gode klima- og energiråd ud på sociale 

medier. Ungerådet Klimaarbejdsgruppe arbejder videre med de ideer, der er kommet ind og Ungerådet vil 

gerne præsentere det for kommunalbestyrelsen og gerne på et dialogmøde med Natur-, Miljø- og 

Planudvalget den 30. november.  

 

I forlængelse af Klimatopmødet har Ungerådet desuden oprettet en side på Facebook ”Samkørsel 

Bornholm”, som er for alle bornholmere og som kan hjælpe med at facilitere samkørsel på Bornholm, 

blandt andet til Campus, men også i det hele taget.  

Melisse, tovholder for gruppen, udvælger sammen med klimagruppen og udarbejder forslag til politikerne 

og oplæg til dialogmødet.  

Vil gerne mødes med Natur-, Miljø- og Planudvalget for at præsentere det.  

 

Mødet med kommunalbestyrelsespolitikerne:  

På torsdag d. 13/10 kl. 16.30 til 17.30 er der dialogmøde mellem en politiker fra hvert parti og Ungerådet. 

Ungerådet drøfter, hvilke budskaber de ønsker at formidle.  

Emnet overordnet handler om det fremtidige samarbejde og om I ønsker høringsret. 

Udgangspunktet er at Ungerådet ønsker at formidle til politikerne, at de ønsker høringsret.  

Ungerådet ønsker også at fremhæve det dialogmøde, der allerede har været med FKLU. Dette møde blev 

ikke oplevet konstruktivt af Ungerådet. Oplevede at ideer blev banaliseret og at det blev problematiseret 

om Ungerådet repræsenterer de unge.  

Ungerådet vil også gerne formidle at en mærkesag er at få et ungdomshus og at der i det hele taget skabes 

rum for fællesskaber for unge rundt omkring på øen. Bornholms Ungeråd vil meget gerne inddrages i 



planerne omkring at etablere ungdomshus på Bornholm. Meget gerne med deltagelse i en styregruppe eller 

lignende, hvis det er muligt.  

På mødet med politikerne vil Ungerådet formidle, hvad de unge gerne vil med et ungehus.  

Hvad kæmper Ungerådet for:  

• Ungdomshus 

• Klima 

• BAT (se på ruter og se på hvordan man kan møde de unges behov – Ungerådet vil gerne  OBS ind 
med slide om at Busserne er det vigtigste for de unge) 

• Forbedring af seksualundervisning – ide om en pulje til at folkeskolerne kan få penge til at få 
oplægsholdere ud og fortælle og snakke med de unge. Ungerådet opfordrer til, at der udarbejdes 
et budgetnotat, som kan løftes til budgetforhandlingerne for budget 2024. 
   

Ungerådet og folketingsvalg: 

Aftaler med TV2Bornholm 

På møde 12/9 22 blev der talt om kontakt fra TV2B om debataftener – hvad er aftalt? Der blev også 
talt om videoklip af unge…  

Ungerådet hjælper dem med at lave videoer med spørgsmål til politikerne i forbindelse med 
valgkampen.  
Debat på Campus. Lige som ”det sidste ord”. De vil lave debat med ungdomspartierne.  

 

o Ungevalgmøde: Forslag om fælles ”unge-valgmøde” møde Unge Bornaktivister. Skal 
ungerådet være med til at facilitere det? Sanne Steenberg har foreslået at afholde det på 
bibliotek. Det kan måske også være Damsgård (ved dog ikke om man må bruge bygningen 
endnu), eller måske Campus?. Men skal vi i det hele taget videre med ideen?  
Valgmøde på Campus 
Gitte vender tilbage til Sanne. Ungerådet synes at det er en rigtig god ide, på Campus, med 
Ungerådet som værter  
Niklas vil gerne arrangere.  
 
Rør hvor man kan lægge noget i, der viser hvilket emne der er vigtigst. Simone, Asta og 
Niklas går videre med disse planer. Slikpapir i rør.  
 
Sjovt valgmøde med seriøs politik.  
 
 

Høring om Uddannelses og beskæftigelsesplan i høring (send ud på mail)  

Uddannelses og beskæftigelsesplanen blev drøftet og Niklas skriver høringssvar, som sendes ind.  

 

Ny fra arbejdsgrupper  

Seksualundervisning og Ligestilling er kommet godt i gang.  

Social og Fritidsaktiviteter – Bo fra Udsatterådet vil gerne samarbejde. Asta kommer med i Udsatterådets 

bestyrelse.  



 
Kommende arrangementer 

Ungerådet drøftede, hvilke arrangementer skal der være året ud?  

Ungerådet vil gerne gå i samarbejde med elevråd på Campus om at lave VM-fodboldarrangementer. Asta 

Kofod og Melissa Salihovic kontakter Campus’ elevråd.  

Ungerådet undersøger muligheden for at lave et valgmøde.  

Ungerådet iværksætter en tour de Bornholm, hvor Ungerådet tager rundt til skolernes udskolingselever (og 

evt. bruge demokratifitness).  

Der skal afholdes valg til Ungerådet snart. Der skal være forskudte valg. Asta tager fat i KBHs kommunes 

Ungeråd og får inspiration til hvordan de kører valg primært i forhold til digital valghandling.  

 

Kontakt fra UngMod  

Arbejdsgruppe om seksualitet kontakter UngMod om fremtidigt samarbejde. Simone tager kontakt til dem.  

 

Formandskabet opdateret 

Der er udmelding fra: Olav og Kristian. Frida har tidligere meldt sig ud.  

Formandskabet er nu: 

- Niklas Stenbye 
- Sebastian Larvad 
- Asta Kofod 
- Simone Bærnthsen 
- Frederik Bugge Larsen.  

 

Formand: Niklas Stenbye 

Næstformand: Asta Kofod vælges efter Kristoffer.  

 

Fra Udvidede Formandskab til bestyrelse: 

Det udvidede formand hedder nu bestyrelsen: 

- Niklas Stenbye 
- Sebastian Larvad 
- Asta Kofod 
- Simone Bærnthsen 
- Frederik Bugge Larsen.  
- Elba Schenk (tovholder, seksualundervisning og ligestilling) 
- Emilie Norden (tovholder transport) 
- Melissa (Klima) 
- Adam (observatør)  

 



Tovholdere: 

• Socialt og fritidsaktiviteter: Asta Kofod  

• Ungdomshus: Sebastian Larvad 

• Events: Simone Bærnthsen 

• SoMe: Asta og Simone 

• Klima: Melissa 

• Seksualundervisning og Ligestilling: Elba Schenk 
 

Alle tovholdere skriver til Gitte, hvem der er medlem af grupperne.  

 

Evt.  

Der skal bestilles t-shirt og en hættetrøje med Ungerådets logo. Der skal laves merchendise. Klistermærker, 

flyers, plakater.  

European Baltic: Niklas kommer med i Euro Region baltic ungdomstyrelse. Youth council. Niklas skriver til 

Niels Chresten.  

 
Bornholms teaterforening laver en overserve Tovholdere: 

 


