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UFL Landsmøde 2015:

Højt til loftet og plads til alle
I weekenden d. 26. og 27. september afholdt Unge for Ligeværd traditionen tro landsmøde på Dalum Landbrugsskole 

i Odense. 260 UFL’ere deltog, og som det fremgår af billederne, bød dagenes program på meget forskelligt blandt 

andet korsang, generalforsamling, festmiddag og efterfølgende dans og musik.

UFL’s nye landsbestyrelse er:

•	 Trine	Hansen

•	 Kim	Dyrvig

•	 Jonas	Aamand

•	 Bente	Hegewald

•	 Mette	Gravgaard	Vesterager

•	 Tina	Splid	Rasmussen

•	 Mette	Holm

•	 Mike	Græse

•	 Jimmy	Rohr

Suppleanter til bestyrelsen:

•	 Isakur	Johannessen

•	 Kirstine	Henningsen	

Vejledergruppen til støtte 

af bestyrelsen:

•	 Anette	Østergaard

•	 Anders	Hareskov	Andersen

•	 Ulla	Jensen

•	 Mette	Hansen

•	 Christian	Philips

•	 Sasa	Milic	Thomassen
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UFL-Prisen 2015

Maj Frodelund fra UFL Tønder blev tildelt 

UFL-Prisen 2015. Maj har igennem en del 

år varetaget formandsposten i UFL-Tønder.

De unge sagde om Maj:

•	 Hun	passer	på	os,	hun	hjælper	os,	Maj	

laver selv UFL-Tønders program med op-

sætning, kalender osv.

•	 Maj	 laver	ofte	med	til	 vores	arrange- 

 menter.

•	 Maj	sørger	for,	at	der	købes	biletter	til	 

 gokart og lasergames. Hun arrangerer  

 også turen til bestyrelsesweekenden i  

 Vingsted samt turen til DHL-stafet. 

•	 Maj	inviterer	os	alle	hjem	til	sig	selv	og	 

 Bjarne til ATV-ringridning og grillaften.

•	 Maj	er	altid	glad,	hun	elsker	klubben	og	 

 holder af medlemmerne.

•	 Maj	er	kendt	 i	Tønder	som	en	dygtig	 

 formand for UFL.

•	 Maj	er	ikke	bange	for	at	sige	sin	mening.

•	 Maj	er	vokset	med	opgaverne	og	er	et	 

 beundringsværdigt menneske. Hun er  

 forbillede for mange i UFL-Tønder.

•	 Vi	synes	Maj	har	fortjent	en	anerkendel- 

 se for sin store indsats, senest har hun  

 skaffet forbindelse til Klapjob, hvori- 

 gennem hun selv har fået arbejde.

UFL-Prisen 2015 - Vejlederprisen

Vejlederprisen blev tildelt Lene Sørensen, vej-

leder i UFL Sydvest. Lene Sørensen er 100% 

frivillig, deltagende, arrangerende og enga-

geret, endvidere har hun økonomisk flair, 

snilde og formåen. Lene står til rådighed for 

de unge som person, UFL leder og vejleder.

Vejleder Anette Østergaard motiverede pri-

sen med disse ord om Lene Sørensen:

•	 Lene	står	for	praktisk	planlægning	og	 

 afvikling af aktiviteter for de unge. 

 Aktiviteterne tilrettelægges så de unge  

 får størst mulig udbytte af dem. Lene  

 har fokus på de unges ønsker.

•	 Lene	tager	kontakten	med	sponsorer	til	 

 aktiviteter for de unge. Der er derved  

 fremskaffet gratis biletter til speedway,  

 fremskaffet gratis slik til hyggeaften  

 eller præmier til fastelavn etc.

•	 Lene har økonomisk flair. Hun sørger for  

 at købe ind til klubaktiviteter. Lene køber  

 ind de steder, hvor det er billigst, for der- 

 ved at få mest mulig ud af pengene. Lene  

 har fået vendt klubbens ”sodavandskas- 

 se” til et bragende overskud.

•	 Lene	har	fået	sat	skik	på	klubben.	

 Der er indført non-alkohol politik. Uhen- 

 sigtsmæssig adfærd irettetales hvis  

 nødvendigt.

•	 Lene	er	en	mesterkok	og	er	ferm	til	at	 

 lave afbalanceret og velsmagende mad,  

 som de unge sætter pris på og værd- 

 sætter. Når der er mad på programmet,  

 så skal de unge nok være på pletten.

•	 Lene	står	for	kontakten	med	de	unge,	 

 idet hun sørger for information om ugens  

 klubaften. Lene sørger for at der bliver  

 lagt information på Facebook eller sendt  

 en SMS til de medlemmer der ikke er  

 på Facebook.

•	 Lene	står	til	 rådighed	for	de	unge	og	 

 hun har (næsten) altid tid til en snak,  

 når de unge ringer, for at fortælle om  

 et eller andet, der er vigtigt for dem.  

 Til klubaftner spotter hun medlemmer,  

 der har behov for en snak om et eller  

 andet, der trykker dem.

•	 Lene	er	disponibel	 for	 vejledning	af	 

 de unge.

•	 Lene	arrangerer	bestyrelsesmøder	og	 

 vejledermøder på frivillig basis.

•	 Lene	har	empati	 for	de	unge,	og	hun	 

 giver alle en ”goddag krammer”, når  

 klubaftenen begynder.

•	 Og	så	er	Lene	en	glad	pige	med	en	smit- 

 tende latter og en frisk replik. Lene værd- 

 sættes i den grad af både de unge og  

 de øvrige vejledere. 
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