
Dagsorden til møde i Ungerådets udvidede bestyrelse d. 3. januar 

2023 

 

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

Mødetid:       Kl. 16.15 – 19.15 

Deltagere:     Niklas Munk Stenbye, Asta Elise Gade Kofod, Simone Bærnthsen, Elba Louise Schenk,  

                        Tobias Løvschall-Valeur 

 

 

 

Dagsorden: 
 

Punkt 1 – seksualundervisning Uge 6 

Elba Louise Schenk er i dialog med Susanne Carlsen fra Ung Mod Bornholm omkring Uge 6 aktivitet. Ung 

Mod Bornholm er i kontakt med med Julia fra LGBT+ omkring oplæg på bl.a. Campus. Her er der 

udfordringer omkring tidspunktet, fordi Campus-eleverne er til terminsprøve på det forslåede tidspunkt. 

Elba er er torveholder på projektet. 

 

Punkt 2 – eksternt oplæg 

Oplæg ved Torben Kofod Ager, frivillig i Antidote Danmark, som er en næsespray der kan redde liv ved 

overdosis. 

Stor gensidig interesse for at lave et større arrangement på Campus – Asta har bolden sammen med Niklas. 

 

Punkt 3 – plakater til valget 

Plakater omkring valget 2023 skal distribueres. Tobias Løvschall-Valeur sørger for at sende ud til relevante 

partnere.  

 

Punkt 4 – ved flodens bred. Et rollespilssted 

Blokhus plejer at lade rollespillere bruge deres faciliteter om vinteren – dog uden vand. Det må de ikke 

længere. Asta Elise Gade Kofod undersøger lige nogle spørgsmål omkring reglerne inden Ungerådet kan 

komme videre med sagen. 



 

Punkt – 5 NMP 

Bestyrelsen skal til et opfølgende møde onsdag den 4. januar, hvor Simone Bærnthsen har lavet en 

dagsorden og en Powerpoint. 

Emner: Klima, Ungdomshus og BAT 

 

 

Punkt 6 - Tour de Bornholm 

Alle skoler har fået et brev omkring tour de Bornholm. Valget skal promoveres og her skal udvalgte 

personer fra bestyrelsen besøge flere skoler, bl.a. til Hans Rømerskolen kl. 12.00.  

Roll-up og plakater medbringes. 

 

Der er snak om at give personlig rådgivning til de personer, som virker ekstra interesserede. Praktisk hjælpe 

dem med at skrive mailen, hvor de melder deres kandidatur. 

 

Punkt 7 SoMe 

Der arbejdes på en mini-kampagne omkring valget til Instagram. De kendte som er blevet kontaktet har 

ikke svaret og der afsøges andre muligheder. Elba Louise Schenk og Simone Bærnthsen tænker de 

indledende tanker. 

 

Punkt 8 Valgfesten 

Her er der mange løser ender, men der tales om afholdelse af et ekstra møde dedikeret til 

valgarrangementet. Dato endnu ukendt. 

 

 

 


