
Dagsorden til møde i Ungerådets Udvidede Formandskab d. 3. november 2022 
 

Mødested:  Landemærket 26 i mødelokale 3 (ved siden af byrådssalen) i Rønne 

Mødetid:  kl. 16.15 – 19.30 

Deltagere:  Niklas Stenbye, Asta Kofod, Simone Bærnthsen, Malene Meier, Frederik Bugge, David Olsen, 

Melissa Salihovic, Emilie Norden, Elba Schenk.  

 

 

Dagsorden: 
 

Ung TV 

Ung TV har inviteret unge til at samarbejde med dem om at lave tv-programmer målrettet unge. Ungerådet 

drøfter denne henvendelse.  

 

Beslutning: 

Louise Sabroe Ekholdt, som har Ung TV, har henvendt sig til Ungerådet om et samarbejde. Hun ønsker at 

der skal laves programmer lavet af unge til unge. Det er fjernsynsprogrammer eller på Youtube.  

Ungerådet synes det lyder spændende og er interesseret.  

Ungerådets umiddelbare ideer og tanker: 

• At vise hvad ungerådet laver. En dag med Ungerådet. På en meget uformel måde. Realityagtigt.  

• Noget der minder om Ægte Øfødt.  

• Vise ungefællesskaber til ungerådsarrangementer eks. VM-fodbold arrangementer.  

David Olsen går videre med dette og taler Louise Sabroe Ekholdt fra Ung TV. 

 

Ønsker Ungerådet høringsret? 

Der samles op på drøftelse den 13. oktober 2022 med repræsentanter fra alle Kommunalbestyrelsens 

partier. Her blev det aftalt, at Ungerådet skal melde tilbage om, hvorvidt Ungerådet ønsker at få høringsret. 

Hvis Ungerådet ønsker dette, vil der blive lavet et dagsordenspunkt til et kommunalbestyrelsesmøde 

herom. Det vil være Kommunalbestyrelsen, der skal afgøre om de ønsker at give Ungerådet høringsret. 

For så vidt, at Ungerådet ønsker høringsret, drøftes om Ungerådet skal komme med opfordring til, hvilke 

emner Ungerådet skal have høringsret om. 

 

Beslutning: 

Ungerådet ønsker at få høringsret. 



Ungerådet vil opfordre til, at høringsretten omfatter overordnede beslutninger om: 

• Offentlig transport (BAT) og samkørselsordninger  

• Klima, natur og miljø – herunder overordnede beslutninger, der handler om at reducere CO2 

udledning, forbedre forholdene for miljøet og naturen samt affaldshåndtering.  

• Uddannelser og uddannelsesmiljøer, der vedrører ungerådets aldersgruppe (fra 7. klasse til 25 år) 

• Boligeudvikling for unge 

• Kultur- og Fritidsliv som (også) omhandler unge. 

• Anlæg og indhold omkring ungdomshus på Dams Gård. 

• Mental sundhed og trivsel samt udsathed blandt unge 

 

Opfølgning på interview med Mette Frederiksen og ønske om Ungeråd i alle kommuner 

Niklas Stenbye, Simone Bærnthsen og Asta Kofod interviewede på vegne af Ungerådet Mette Frederiksen d. 

14. oktober 2022 i udsendelse på TV2 Bornholm.  

I forlængelse heraf har Ungerådet markeret ønske om, at alle kommuner bør have et Ungeråd, som 

sidestilles med Ældreråd.  

Der følges op på interviewet og drøftelser med andre ungeråd og NAU i forhold til at gå videre med ønsket 

om Ungeråd i alle kommuner.  

 

Beslutning: 

Asta Kofod har talt med medlem af Københavns Ungeråd, Sofus Pilehave (som også er med i NAU). 

Københavns Ungeråd synes også at det er en god ide, at få Ungeråd i alle kommuner.  

Ungerådet ønsker stadig at arbejde for denne sag. Der ønskes samarbejde med andre Ungeråd og lave 

debatindlæg. Der blev talt om mediekontakt og muligt borgerforslag.  

 

Planlægning af fodbold-VM arrangementer 

Der nedsættes arbejdsgruppe, der står for at arrangere fodboldarrangementer for Ungerådet.  

Kampe: 

• 22. november kl. 14.00: Danmark – Tunesien 

• 26. november kl. 17.00: Frankrig - Danmark 

• 30. november kl. 16.00: Australien - Danmark 

 

Beslutning: 

Asta har taget kontakt til elevrådet på Campus om at holde VM-fodboldarrangementer sammen. Elevrådet 

på Campus er interesseret.  

Campus’ elevråd har sagt, at der ikke må være alkohol til arrangementet.  



Fredagscafeen har tænkt sig at lave et arrangement. Ungerådet tager kontakt til fredagscafeen i forhold til 

at lave fælles arrangement. Simone tager kontakt til Maja Fick som er formand for fredagscafeen.  

 

Folkemøde  

Ungerådet har tidligere talt om at være aktive på Folkemødet, evt. med stand og evt. i samarbejde med 

andre, såsom Bornholms Kunstmuseum. Der samles op på hvad Ungerådet skal satse på i forhold til at være 

aktive på Folkemødet. 

 

Beslutning: 

Ungerådet ønsker at være aktive på Folkemødet. Der er frist for at ansøge om stade- og bådpladser d. 22. 

november 2022 kl. 16. Det er også muligt at få ”wild card”. Ungerådet vil umiddelbart arbejde for at få et 

wild card.  

Ungerådet nedsætter et ad hoc-udvalg, som skal finde ud af, hvad Ungerådet skal lave på Folkemødet 2023. 

Asta Kofod bliver tovholder på denne arbejdsgruppe. Sebastian Larvad, Frederik Bugge, Simone Bærnthsen, 

Niklas Stenbye og Melissa Salihovic ønsker også at deltage i arbejdsgruppen.  

 

Opfølgning på møde med UngMod 

Der følges op på henvendelse fra og møde den 25. oktober 2022 med UngMod. UngMod er et nystartet 

tilbud. Det er en klinik for seksualrådgivning for unge i alderen 12-25 år. 

Fra Ungerådet deltog Simone Bærnthsen, Niklas Stenbye og Asta Kofod. De giver en status på mødet.  

 

Beslutning: 

UngMod ønsker at opstarte samarbejde med Ungerådet. På mødet blev der blandt andet talt om, hvordan 

UngMod skal indrettes. Det inviterede UngMod Ungerådet til at gøre fedt. UngMod kommer til at ligge på 

M10 på Ungeporten. UngMod er et sted hvor man kan komme hen og få gratis prævention og 

gynækologisk undersøgelse.  

Asta Kofod kontakter Lena Schenk, der arbejder for UngMod.  

 

Indkøb af tøj med ungerådets logo 

Asta Kofod giver en status på muligt køb af sweatere og t-shirt med Ungerådet logo til Ungerådet.  

 

Beslutning: 

Ungerådet ønsker at bestille tøj med tryk. Sweatshirts og t-shirts.  

Frederik Bugge og Asta Kofod står for det. Gitte hjælper med det praktiske.  

Der sættes 15.000 kr. af til tøjet.  

 



Der skal desuden købes roll ups, flyers, klistermærker. 10.000 kr. sættes af.  

 

Rundtur rundt til folkeskoler 

Niklas Stenbye og Simone Bærnthsen giver en status på planerne om at tage rundt til øens grundskoler og 

tale om Ungerådet. 

 

Beslutning: 

Rundtur til alle grundskoler på Bornholm og tale med 7. – 9.  klasserne.  

Der skal snart laves en runde til grundskoler. Det kombineres med demokratifitness. Det skal kombineres 

med valget til Ungerådet så der rekrutteres til det. Der skal være valg i december.  

D. 15/11, 16/11, 17/11, 22/11, 23/11 og d. 29/11, 30/11 er mulige datoer. Simone Bærnthsen tager kontakt 

til skolerne.  

 

Status på økonomiske midler der er tilbage til Ungerådets arrangementer 

Der gives en status på hvor mange midler Ungerådet har året ud til at bruge til aktiviteter.  

 

Beslutning: 

Der blev orienteret om økonomien i rådet.  

 

Fremtidige arrangementer/aktiviteter for de sidste midler for året 

Ungerådet drøfter hvilke aktiviteter/arrangementer de ønsker at afvikle den sidste del af året.  

 

Beslutning: 

Det undersøges om Tessa kan inviteres til Bornholm, give nogle numre og have en samtale med ungerådet 

på scene om at være ung med erfaringer fra Tessas liv. Niklas skriver til hendes manager.  

 

 

Status på arbejdet og medlemmer i arbejdsgrupperne 

Der gives en status på, hvordan arbejdet i arbejdsgrupperne går.   

Beslutning: 

 

Sebastian kan ikke længere være tovholder for Ungdomshusarbejdsgruppen. Ny arbejdsgruppeformand er 

Asta Kofod.  



Malene er ny tovholder for den internationale arbejdsgruppe (ny gruppe) 

 

Høringssvar til Uddannelses- og Beskæftigelsesplan 

Er høringssvar til Uddannelses og Beskæftigelsesplan skrevet. Skal ligge klart senest d. 16. november.  

Beslutning: 

Niklas skriver høringssvar.  

 

Evt. 

Medlemskab af NAU: Ungerådet ønsker at melde sig ind i NAU (Netværket af Ungeråd)  

 

Hjemmeside: Hvem er tovholdere skal opdateres.  

 

Projekter med ERB og Ungerådet: Der lægges op til samarbejde mellem Eregion Baltic (ERB) og Ungerådet 

om samarbejde om projekter der internationalt. ERB er et samarbejde mellem lande rundt om Østersøen 

(Danmark, Sverige, Polen, Litauen. Nogle gange kommer også Finland og Tyskland). De har projekter, som 

kan være med til at udvikle landet. Malene og Niklas er med i Youth Board. 

Det kan være spændende at få viden om, hvordan seksualundervisningen er i de forskellige lande. Hvor 

meget prioriteres det og hvad indebærer det. Hvad er udfordringerne og hvad går godt.  

De skal ud og se projekter om uddannelse, udvikling og klima. Der er tale om at der kan komme et emne 

om seksualundervisning.  

Det undersøges, hvilke lande har Ungeråd. Der lægges op til at skabe samarbejde med andre internationale 

Ungeråd - evt. de svenske.  

 

Henvendelse fra Tidende, som gerne vil have medlemmer fra ungerådet med i interview om hvordan man 

prioriterer sine penge som ung under inflationen. Hvem deltager: Malene, Frederik, Melissa og Asta.  

 

Projekt NORDLIV:  Niklas undersøger mere omkring NORDLIV i forhold til, om det er noget Ungerådet skal 

støtte op om. Niklas vender tilbage med flere oplysninger.    

 

Henvendelse fra Center for Ældre angående arbejdsgruppe omkring ensomhed: BRK er med i 

folkebevægelsen imod ensomhed. Ønsker at nedsætte en arbejdsgruppe på tværs af sundhed, ældre, skole 

og ungeområdet. Ungerådet spørges om de ønsker at være med.  



Asta sender det ud i arbejdsgruppen for Socialt og Fritidsaktiviteter, som vælger en repræsentant der kan 

deltage i dette arbejde.  

 

 


