
 

Opsamling fra Stormøde i Bornholms Unge-
råd den 24. februar 2022 
 

Bornholms Ungeråd afholdte stormøde torsdag den 24. februar 2022 kl. 18.30 til 22.00 i salen hos Musik-

skolen i Rønne. Ca. 25 unge var mødt op til arrangementet.  

Aftenen bød på fællesspisning og intimkoncert af lokalt ungt jazzband foruden oplæg og temadrøftelser. 

 

Introduktion til Bornholms Ungeråd 

Ungerådets formand, Niklas Stenbye, og næstformand, Kristoffer Kromand, fortalte om Ungerådet. 

Hvad man kan med et Ungeråd 

• Ungerådet kan skabe arrangementer og events 

• Ungerådet kan skabe opmærksomhed om det der optager de unge på Bornholm  

• Ungerådet kan være et talerør fra de unge på Bornholm til øens politikere 

 

Ungerådets arbejdsgrupper 

Ungerådet har desuden nedsat en række arbejdsgrupper, hvor alle unge, som er særligt interesseret i et 

emne kan være med. Pt. er der følgende arbejdsgrupper: 

• Ungdomshus 

• Seksualundervisning og Ligestilling 

• Klima 

• Arrangementer og events 

• Transport 

• Socialt og Fritidsaktiviteter 

• Kommunikation og SoMe 

På Ungerådets opstartsmøde blev der valgt et formandskab på fem personer. Formandskabet har ansvaret 

for at realisere beslutningerne på stormøderne og har ansvaret for rådets økonomi. 

Formandskabet samarbejder med suppleanter og tovholdere for arbejdsgrupperne i ”Det udvidede for-

mandskab”. Det er i praksis i Det Udvidede Formandskab aktiviteter og beslutninger koordineres.  

 

Økonomi 

Bornholms Ungeråd har 231.000 kr. årligt til at drive rådet og afvikle events og aktiviteter mv.  

 



 

Tema om ungdomshus 
På stormødet var der blandt andet fokus på et kommende ungdomshus på Bornholm. Et ungdoms-
hus hvor unge kan mødes og føle, at de hører til. Et sted hvor man kan mødes om alt fra fælles-
spisning, spilaftener, koncerter eller kreative værksteder. Politikerne har lagt op til at skabe et ung-
domshus på Remissen i Rønne. På stormødet var der fokus på at høre de unge om, hvad de godt 
kunne tænke sig at lave i et ungdomshus. Hvad er det et ungdomshus skal kunne?” 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tema om seksualundervisning 
Også seksualundervisning var på dagsordenen. Der var fokus på at tale med de unge om, hvordan 
de oplever seksualundervisningen på Bornholm? Er den som den skal være? Eller trænger seksu-
alundervisningen til at få en højere prioritet? Og hvad kan der gøres? Det vil vi gerne høre de unge 
om.  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
Føler du, at der er et problem i forhold til, hvordan der snakkes om LGBTQIA+ på Bornholm? 

 
 
 
 

 

 

 


