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FORMANDEN HAR ORDET...
Hej alle
Så er det vidst tid til at skrive lidt til bladet igen.
Vi har haft et rigtig godt bestyrelsesmøde i weekenden 13-15
april på Vingsted Centeret. Det var en rigtig dejlig weekend, hvor
vi lærte hinanden bedre at kende. Fredag havde vi en samtalesalon om identitetstyveri. Det sker desværre for rigtig mange
unge mennesker, og det er derfor vigtigt at vide hvad man kan
gøre for at undgå det.
Lørdag havde vi fokus på bestyrelsesroller. Der indviede vi også
den nye UFL-Drejebog med kransekager og noget at drikke til.
Drejebogen skal bruges til vejlederne i klubberne, så de nemt kan
finde den information de skal bruge. Lørdag aften var der fest for
alle os unge mennesker. Det var en rigtig dejlig aften med sjov og
dans.
Mange af de nye bestyrelsesmedlemmer har fortalt at de har lært
rigtig meget. Det var lidt om vores bestyrtelsesweekend.
Rigtig god sommer til jer alle.
De bedste hilsner
fra jeres UFL formand
Mette Holm

VIGTIG INFO

Vi har nedlagt en række telefonnumre,
deriblandt det gamle UFL nummer 86 20 85 78.
Derfor skal i nu altid bare ringe på
hovednummeret 86 20 85 70.
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Bestyrelsesmedlemmer UFL

Formand
Mette Holm
Tlf. 23 10 70 08
Thy/Mors

Næstformand
Jonas Aamand
Tlf. 23 60 55 43
Lillebælt

Kirstine Henningsen
Tlf. 28 78 12 20
8800/Viborg

Isakur Johannesen
Tlf. 41 25 42 25
Sydvest

Minh Quan Hjortlund
Tlf. 21 66 95 72
Hjørring

Bente Hegewald
Tlf. 51 21 04 42
Århus

Laust Møller
Tlf. 53 77 24 12
Storkøbenhavn

Tina S. Rasmussen
Tlf. 22 98 08 86
Grenaa

Mette G. Vesterager
Tlf. 20 92 61 20
8800/Viborg

Suppleant
Christina
Dueholm Jensen
Herning Ikast Brande

Suppleant
Pernille
Feldt Poulsen
Roskilde

Suppleant
Tea Møller
Christiansen
Klub 8000C
tlf. 29 80 86 50

Vejledergruppen: Anette Østergaard, Anders H. Andersen,
Mette Hansen, Christian Philips, Georgiana Timofte

Unge for Ligeværd
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NYT FRA SEKRETARIATET
Samtale salon om at få stjålet sine personlige oplysninger
I samtalesalonen styres alt hvad man taler
om, og hvem man taler med, fra start til
slut. På UFL-bestyrelsesweekenden delte
UFL’erne oplevelser og erfaringer med at få
stjålet deres personlige oplysninger. Samtalesalonen var en god ramme for at få talt om
et emne, som kan være svært at tage hul på,

og det blev tydeligt at der var rigtig mange
som kendte nogen eller selv havde oplevet at
få stjålet deres personlige oplysninger – altså
været udsat for identitetstyveri. Derfor kan
det være vigtigt at I også tager denne snak i
klubberne.
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Landsmødet
29./30. september 2018
Kære UFL’ere
Så nærmer tiden sig til vores årlige UFL landmøde. Landsmødet afholdes igen i år på:
Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65,
5260 Odense S. UFL afholder sin årlige generalforsamling denne dag, og vi har igen noget
spændende på programmet i løbet af eftermiddagen. HUSK! Til generalforsamlingen vil
vi gerne, at klubberne præsenterer sig selv og
fortæller lidt om, hvad der sker i klubberne. I
år vil der igen være power point. Om aftenen
er der festmiddag og musik.

• Husk at udfylde både side 7 og 8.
•	Vi kan ikke garantere, at der er eneværelser og dobbeltværelser nok
– så skriv gerne hvem du vil sove
sammen med – hvis du har ønsker.
Husk – at der også er mulighed
for 3-sengsværelser.
•	Dobbeltværelser og 3-sengsværelser er én seng med én eller to
madrasser.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
vedrørende landsmødet 2018
Igen i år har landsbestyrelsen besluttet, at
klubbernes billeder fra årets aktiviteter vises
med PowerPoint på storskærm.
I bedes sende 2-3 billeder (min. 500KB) fra
jeres arrangementer og ture fra 2017/2018.
Særskilt sender I en kort beskrivelse eller
overskrift til hvert billede.
Skriv også hvilke personer, der fortæller til
billederne under fremvisningen på generalforsamlingen.
Billederne kan I sende som en vedhæftet

TILMELD
IN
senest G
31. augus
t 2018

fil. De billeder I sender vedhæftet må IKKE
komprimeres til under 500KB.
Send billeder og tekst samt oplysning om
”fortællere” til celine@ligevaerd.dk senest
fredag den 31. august 2018.
I kan allerede nu snakke om, hvilke billeder,
I vil vise på generalforsamlingen og aftale
hvem, der vil sige noget om billederne.
Vi glæder os til at modtage og se jeres billeder fra aktiviteterne i år.
Med venlig hilsen
Landsbestyrelsen i UFL

Dalum Landbrugsskole ligger ca. 4 km fra Odense centrum

Vi foreslår, at man går på internettet og bruger www.rejseplanen.dk
– hvis man har brug for offentlig transport.
Er man i egen bil – kan man med fordel udskrive en rutebeskrivelse på www.krak.dk
Den nøjagtige adresse er følgende: Landbrugsvej 65, 5260 Odense S

Unge for Ligeværd
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TILMELDING TIL LANDSMØDET
Du kan allerede nu tilmelde dig til landsmødet ved at udfylde
kuponen og sende den til: UFL, Vejlbjergvej 8A, 8240 Risskov,
eller på e-mail: celine@ligevaerd.dk
Navn:
Pris
Frokost
lørdag

Ciabatta bolle
med pålæg

Middag
lørdag aften

Festmiddag

220 kr.

Morgenmad
søndag

Morgenmad

45 kr.

Overnatning i
Enkeltværelse

Sengetøj og håndklæde
er inkluderet

335 kr.

Overnatning i
Sengetøj og håndklæde
Dobbeltværelse er inkluderet

285 kr.

Overnatning i
Sengetøj og håndklæde er
3-sengsværelse inkluderet

200 kr.

Overnatning i
Sovesal

HUSK selv at medbringe
sovepose+underlag/luftmadras

1 stk. 30 kr.
2 stk. 60 kr.

75 kr.
Kr. i alt:

Jeg ønsker at bo sammen med: (skriv navn og efternavn)

Beløb
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LANDSMØDET

29./30. september 2018
Sidste tilmelding er den 31. august 2018
Udfyld kuponen med dit navn og adresse og send som brev til
Ligeværd: Vejlbjergvej 8 A, 8240 Risskov eller på mail til
Celine@ligevaerd.dk

Navn:

Adresse:

Postnr.:

By:

Tlf. eller mobil nr.:

Jeg skal indbetale kr. i alt:

Beløbet skal du indsætte på vores konto nr: Reg: 3627 konto nr.: 4806 195 634

Unge for Ligeværd

UFL-PRISEN
– uddeles på landsmødet i september 2018

Det er tid at indstille personer, som har
gjort eller gør en særlig indsats i UFL
til UFL-prisen.
Om personer, som tidligere har modtaget prisen, er der sagt pæne ord som;
Aktiv, stor hjælp til arrangementer, altid
glad, deltager i alle klubaftner, hjælper
gerne udover normale klubaftner, er med til
at sørge for transport til arrangementer…
I beslutter selv hvilke ting, det er, i lægger vægt
på, når i beslutter hvem i vil indstille til UFLprisen.I bedes sende et par ord om, hvorfor i
indstiller personen, eller ringe til en af personerne
nederst på siden og fortælle dem det.
Vi skal bruge oplysninger om personens navn samt
hvilken klub han/hun kommer fra. Skriv eller fortæl
gerne hvilken betydning personen har for jeres klub,
samt hvad personen har gjort for jeres klub.
Sidste frist for at sende indstillingen er
d. 15. juni 2018.
De unges indstilling sendes til:
Mette Holm – mette_328@hotmail.com og
Celine Poulsen – celine@ligevaerd.dk
Vejledernes indstilling sendes til:
Anette Østergaard – anette3014@gmail.com
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NYT FRA ROSKILDE
Vi har haft en tur ud af huset, til Gimle, hvor
vi så og fejrede „Moffe & Magnetens“ 10 års
jubilæum. Super hyggelig aften.
Vi har haft temaaften om følelser og kærester. Vi havde vejleder Jeannette Braming til
at hjælpe med at prøve personlige grænser
af. En snak om hvordan man har det når man
har følelser for en anden samt hvordan man
tackler ekskæresester.

Vi har desuden haft almindelige klubaftner
med hygge og samvær.
I starten af maj skal vi holde mega gallafest i
klubben. Vi har inviteret københavnerklubben
også. Vi glæder os til at vise billeder i næste
UFL blad.
Bedste hilsner fra
UFL Roskilde

Unge for Ligeværd
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NYT FRA UFL ROSENHOLM
Så er der nyt fra UFL Rosenholm. Der
er sket en masse siden I sidst har hørt
fra os. Her er lidt forskellige billeder
fra de seneste måneder. Vi startede
det nye år med nytårskur og banko.
D.10. januar havde vi et foredrag om
50’erne, og d.20. januar var vi ude
at spise og bowle i Aarhus. I februar
havde vi fastelavn som vi plejer.
I marts var der en flok på tur til Bazar
Vest og derefter sluttede de dagen
af med at opleve Botanisk have. D.15.
marts var vores to vejledere nomineret til Syddjurs Award (Handicaprådets pris) som de vandt.

Unge for Ligeværd

D.11. april var der indkøbstur til Bilka.
På billedet kan I se den nye ekspedient Julie i Quick Deal.
D.18. april var klubben inviteret til
teater i Bostøtten.

13

Se flere billeder og videoklip
på hjemmesiden ved at
scanne QR koden her:
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NYT FRA UFL AALBORG
Hej alle sammen!
Vi vil ønske jer alle sammen en rigtigt god
sommer. Vi håber på at vejret bliver bedre i
Danmark i år, i forhold til sidste par år. Pas nu
godt på hinanden til vi ses igen.
De varmeste sommerhilsner fra os
alle sammen i UFL Aalborg
Ps I skal ikke snydes for et billede. Vi har været en tur på Dalle Valle i Aalborg med masser
af lækker mad. Husk nu: rigtig god sommer
alle sammen!

LANDMAND

GRØN PEDEL- OG

BUTIKSMEDHJÆLPER

90 %

går direkte i job
efter uddannelse
på skolen

Ulvedalsvej 30-34 | 7470 Karup J. | Tlf.: 86 66 22 68
detny@havredal.dk | havredal.dk

Unge for Ligeværd

NYT FRA KLUB 8000C

Vi har været ude at se fodbold, hvor AGF spillede mod Hobro. AGF tabte desværre, men
det var hyggeligt alligevel, og nogle af os fik lidt at spise. Nogle af os fik også taget
billeder med AGF’s maskot.
Vi har også været ude at bowle. Der var nogen, der var bedre end andre.
Op til påske havde vi en hyggelig aften, hvor vi lavede påskepynt.
I må have et godt forår.
Hilsen Klub 8000c
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NYT FRA UFL LILLEBÆLT
I marts 2018 havde vi generalforsamling
i klubben. Vi fik ny formand. Han hedder
Michael.
I april var der bestyrelsesweekend på Vingsted centret, Birgitte, Flemming, Michael og
Jonas var med, og de havde det sjovt. Dorte
og Elisabeth var også med på vejlederdagen,
og de blev meget klogere.

Unge for Ligeværd
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Der var også et foredrag i klubben med
Sebastian. Han er opvokset her i byen, og har
prøvet lidt af hvert i livet. Han er blevet mobbet som barn, har været hjemløs, alkoholiker,
og narkoman. Han har ingen kontakt til sin
familie – men han har kæmpet sig tilbage til
livet. Det var et meget fængslende, åbent og
ærligt foredrag, og mange kunne nikke genkendende til det at føle sig utilpas, ikke passe
ind nogle steder og bare gerne ville have lov
at blive set, som man er.
I maj havde vi besøg fra UFL Vejle, og der var
fuldt hus på Perronen. Der blev snakket, grinet, spist og spillet, og der er allerede aftalt,
at vi skal på besøg hos dem.
Hilsen UFL Lillebælt
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NYT FRA RANDERS
Crossfit! YES!!
Igen i år var der en flok seje unge fra UFL
Randers, der gav den fuld skrue i Crossfit
i hele januar måned. Der blev kæmpet, så
sveden sprang hver gang!
I februar var der fredagscafé med fastelavnsboller, som blev lavet af mesterbagerne Nana
og Casper!
I marts stod der bowling på programmet.
Der var 3 hold med. Den suveræne vinder var
Jesper! Inden alle gik hjem, var der hyggesnak
over en øl eller sodavand.

Unge for Ligeværd
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Fællesspisning
og madklub
Hver tirsdag er der fælles spisning i klubben på
Strømmen. D. 10. april var det
Winter og Carøe, der tryllede
i køkkenet og d. 17. april var
det Casper, Nana og Mette
der stod for menuen!
En onsdag om måneden
mødes ” frivillig Hannah”
med Kim og Daniel hvor de
to unge mænd skiftes til at
købe ind og lave mad. D. 18.
april havde Daniel lavet karbonader med grønærter.
Hilsen
UFL Randers
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NYT FRA UFL SYDVEST

UFL Sydvest har set komiker og stand up’er
Christian Fuhlendorff i musikhuset. Der blev
grinet meget, og der blev hygget på restauranten forud for showet.
Vi så filmen ”Så længe jeg lever” om John
Mogensen i biografen. Forud for filmen fik
vi en rundvisning i fremvisningslokalet og
hørte hvorledes filmene bliver gjort klar med
reklamefilm. Pæren i filmfremviserne hedder
en kolbe og den bliver meget varm i løbet af
en film og skal derfor køles.
Vi har haft besøg af Helge Myrup, der fortalte
over emnet ”Sex og samliv”. Vi hørte om
hvorledes man skal være overfor hinanden, at
man skal sige fra, hvis der er noget, man ikke

bryder sig om, og vi hørte om de forskellige
sygdomme og hvordan man beskytter sig.
Når vi har klubhygge, hygger vi os i klubben
med kaffe, kager og spil. Vi har også haft
små konkurrencer, hvor der blev dystet i at
spise flødeboller, kyskager, lakridssnore og
æbler i en skål vand mm. Der blev grinet
meget.
UFL Sydvest blev inviteret med til ”Danmark
spiser sammen”. Vi blev sammen med andre
foreninger inviteret til et arrangement på
Tobakken, hvor vi fik super mad og revyunderholdning.
Hilsen UFL Sydvest

Unge for Ligeværd
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NYT FRA UFL TØNDER
Onsdag d. 11/4 holdte en af vores medlemmer foredrag, hvor hun fortalte om hvordan
hun boede før hun fandt sin kæreste. Hun
boede i Kolding, i et bofællesskab. Det var
rigtig spændende at høre om. Der blev også
stillet rigtig mange interessante spørgsmål.
Det er altid rart, når nogle af vores medlemmer har noget de gerne vil dele med os andre.
Onsdag d. 25/4 var vi på guided tur i Draved
skov med en naturvejleder. Han fortalte om
de mange forskellige fugle vi har i Danmark.
Det var en lidt udfordrende tur, hvor vi skulle
over en bæk. Det havde jeg ikke lige helt
forstået, så jeg faldt ned i bækken, og tog
en vejleder med i faldet. Da vi kom tilbage,
kunne man få kaffe og sodavand. Det var
en rigtig skøn aften i den skønne natur med
dejlige UFL’er og vejledere.

Unge for Ligeværd
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NYT FRA VESTJYLLAND
Generalforsamlingen i Ligeværd og UFL Vestjylland blev afholdt mandag d.12. marts i klubbens lokaler. Der var stor tilslutning og, som
altid, var der mange, der havde lyst til at stille
op til bestyrelsen. Ca. 50 personer var mødt
op denne aften, som blev afsluttet med kaffe
og kage. Der blev vedtaget en vedtægtsændring således at bestyrelsen fremover består
af 5 bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. På billedet ses den nye bestyrelse.
D.6.april afholdte vi vores årlige forårsfest.
Det var en rigtig hyggelig aften, hvor der
var mødt 59 festglade mennesker op. Vi fik
serveret en tre retters menu. Alle havde fået
opgaver som oprydning, vand på bordene, og
andre skulle sørge for der var en god stemning ved at skåle med alle. Det var vores 25
års Jubilæum som vi fejrede. Chris og Maria

havde lavet en fødselsdagssang til os som de
sang - tusind tak for det.
Mandag den 23/4 havde vi Helle og Hamish
nede i klubben for at fortælle om deres rejse
til Afrika. Her hjalp de til på en skole i Kenya
med at renovere skolen, så den kom til at se
rigtig flot ud. De underviste også dernede.
Helle og Hamish har nu startet en fond, som
samler penge ind til skolen. Der blev vist
mange flotte fotos fra Kenya, blandt andet
af skolen og fra deres safaritur.
Efter foredraget var det tid til kaffe og kage
som Rasmus Riis kom med. Vi sluttede af
med en sang nede fra Afrika. Det var en
meget spændende fortælling om deres rejse
til Afrika/Kenya.
UFL Vestjylland ønsker alle en god sommer.
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NYT FRA STORKØBENHAVN
Siden sidste gang er der sket en hel del ting.
Vi har holdt generalforsamling hvor den siddende bestyrelse blev genvalgt.
Vi har efterfølgende haft en Banko-aften og
en spiseaften hvor menuen stod på Svensk
Pølseret Mmuuums.
D.13-15 april var vores bestyrelse til bestyrelsesweekend sammen med de andre klubbers
bestyrelser ved Vejle.
Det var, som altid, spændende og noget nyt
de kunne tage med hjem.
Mange af de tillidsøvelser der blev benyttet på kurset, påtænker vi at bruge på nogle
klubaftner senere hen.
d.26 April spiste vi Hveder, eller som vores
klubleder Christian kaldte dem ”krydderboller” :)
D.4 Marts er vi blevet inviteret til RoskildeKlubben´s Gallafest og vi er spændte på at se
hvad de finder på af fornøjeligheder.
Vi er også selv i fuld gang med forberedelserne af vores 20 års jubilæum som holdes
d.27 oktober som vi ser meget frem til med
spænding.
Men først er der jo vores sommer-tur til
Albanien jubiii!!
Mange hilsner
UFL Storkøbenhavn

Unge for Ligeværd
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NYT FRA VESTSJÆLLAND
D. 9. marts have vi 80’er tema til vores diskotek, det var en rigtig sjov aften, hvor der blev
danset, sunget og hygget.
Vi har haft generalforsamling, hvor vi talte
om hvad der sker i klubben, stillede spørgsmål om alt hvad vi ville og kom med en
masse gode forslag til hvilke aktiviteter der
skal på efterårets klubplan.
I april var vi ude at bowle i Slagelse. Det var
en dejlig aften, hvor vi havde det rigtig sjovt
med bowling og nød den lækre mad på den
Kinesiske restaurant bagefter.
Vi har afholdt bestyrelsesmøde, som også
var spille aften. Nogle spillede canasta,
nogle spillede ludo, mens andre bare sad og
snakkede, hyggede sig og fulgte med i de
forskellige spil.
Derudover har vi besøgt et Olsen Banden
museum. Vi startede dagen med at mødes
i Søndermarken, hvor vi fandt et dejligt sted
vi kunne sidde og spise vores madpakker.
Derefter gik vi tur rundt i parken, og kom bl.a.
forbi Zoo. Herefter tog vi ned til Nordisk Film,
hvor vi havde bestilt en privat rundvisning på
deres Olsen Banden museum. Det var en fantastisk oplevelse. Vores guide var rigtig sød
og hun fortalte en masse spændende ting.
Vi så også Bennys bil, Yvonne og Kjelds stue
og en masse andre sjove ting fra filmene. En
rigtig dejlig dag.
RIGTIG GOD SOMMER ALLE SAMMEN!
Hilsen UFL Vestsjælland
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NYT FRA HERNING
IKAST BRANDE
Så kom foråret endelig til UFL i Herning Ikast
Brande, men selv om vejret har været koldt
og fugtigt, er der sket så meget, at vi næsten
ikke har bemærket det.
Vi har fået ny bestyrelse. Mange ville heldigvis gerne stille op, så efter afstemning blev
der igen i år valgt en super god bestyrelse.
Landsmøde, har vi også deltaget i, og også
her var vi flot repræsenteret.

Vi har også været til foredrag – om SUND
MAD, en underholdende og lærerig aften for
os alle.
Derudover har vi haft café-aften, svømmet
i DGI og gentaget vores succes fra sidste år
med et besøg på Pizzeria Marco Polo i Herning. En dejlig og hyggelig aften med lækker
pizza til alle.
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NYT FRA UFL-SØNDERBORG

I UFL Sønderborg holdte vi en Ekstrem
Robinson aften. Vi konkurrerede i hold i nogle
dyster, som var lidt uden for det sædvanlige.
Deriblandt spillede vi fodbold i en oppustelig fodboldbane, hvor man ikke måtte give
slip på det reb man holdte i. En anden dyst
var at se om alle på sit hold kunne spise en
græshoppe. Vi havde også skaffet et rigtigt
grisehoved og forskellige steder på hovedet
var bogstaver spredt, så skulle holdene samle
dem til et ord. En lille advarsel, hvis andre

skulle få samme idé: Grisehovedet lugtede
ikke godt, men sjovt var det nu alligevel!
På en klubaften blev vi vist rundt på Sønderborg politistation. Der fik vi lov til at prøve
håndjern, vi fik set detentionen og prøvede
at sidde i en politibil. Heldigvis opførte vi os
pænt nok til, at alle kom hjem bagefter.
Efterfølgende mødtes vi i klubben hvor meget af snakken gik på hvad vi havde oplevet.
Mojn! Fra UFL Sønderborg
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NYT FRA UFL THY/MORS
Siden sidst har vi lavet/oplevet forskellige ting.
Vi har bl.a. haft vores generalforsamling, og
vi har været på kursus i hvordan vi kan lave
vores egne flødeboller. Det var en meget hyggelig og kreativ aften, hvor vi fik lavet nogle
flotte flødeboller.
Vi har været nede i Holstebro og besøge TV
Midt-vest. Hvor vi fik en rundvisning, og fik
lov at overvære en live udsendelse. En utrolig
sjov aften hvor vi lærte meget om hvordan
det er at lave fjernsyn og nyheder.
Vi har holdt drenge/pige aften. Pigerne var
til wellness i Sydthy kurbad, en eftermiddag
kun for damer. Det var rigtigt hyggeligt at
være afsted og have ren tøse hygge. Turen
blev nydt og der blev slappet af.
Drengene var taget til Slettestrand, for at
kører på mountainbike på en bane de har
deroppe. Der var en instruktør, der cyklede
først og viste vejen og hvad vi skulle være
opmærksomme på. Drengene syntes det var
sjovt men hårdt.
Hilsen UFL Thy/Mors
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NYT FRA FUTURA
Vi har i klub Futura været til event i Næstved
legeland hvor vi prøvede en masse sjove ting.
Vi spillede bordfodbold, og promille fodbold
hvor man får nogle briller på så man følger
sig fuld eller nogle andre så man føler sig
påvirket af stoffer.
Så fik vi også en stor badebold ned over os, og
skulle spille fodbold sådan. Det var også sjovt.
Vi prøvede også en leg hvor vi fik en elastik
om livet og så skulle man prøve at se hvor
lang man kan nå ud.
Vi sluttede af med pizza buffet.
Hilsen Klub Futura
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BESTYRELSESWEEKEND
D. 13-15 april på Vingsted Centeret blev
bestyrelsesweekenden afholdt. Den bød på
masser af udfordringer med forskellige lege,
der resulterede i nogle gode grin. Der blev
også afholdt samtalesalon med fokus på
identitetstyveri. Se nogle af de flotte billeder
fra bestyrelsesweekenden her.
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VEJLEDERKONFERENCE
UFL-Drejebogen
Unge For Ligeværd har i løbet af det sidste
halvår haft specielt fokus på, hvordan der
kan findes flere frivillige vejledere til UFLklubberne. For at kunne finde de rigtige
frivillige, har det været nødvendigt at finde
ud af hvilke opgaver, der er forbundet med
det at være vejleder i UFL-klubben, og hvilke
kompetencer vejledergruppen skal have for
at kunne støtte UFL’erne. Det er blevet til en
videns- og erfaringsindsamling, som danner
grundlaget for UFL- Drejebogen.
Drejebogen blev introduceret på vejlederdagen lørdag den 14. april, hvor vejledere
mødtes for at dele viden og erfaringer med
hinanden. Det var en dag hvor mange fik
ny inspiration til deres vigtige indsat for at

støtte unge med særlige behov i UFL. Drejebogen er et arbejdsredskab, der skal styrke
det vigtige arbejde UFL-vejlederne laver i
klubberne, og på den måde komme både
medlemmer og vejledere til gavn. Det er en
slags opslagsværk, hvor der findes informationer om UFL, redskaber til styrkelse af
samarbejdet internt i klubberne, vejledning
til at finde nye frivillige, og inspiration til
aktiviteter i klubben.
Der følger også en USB-nøgle med Drejebogen, hvorpå I bl.a. kan finde skabeloner til
frivilligopslag, PR-materiale og nyttige links.
Drejebogen er lavet i et format så der løbende
kan blive tilføjet nyt relevant materiale, og
det er håbet at vejlederne i klubben også vil
bruge den som introduktion til nye vejledere.
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REGNSKAB 2017
Nedenfor finder i det regnskab som vores
revisor har gennemgået og revideret.
Regnskabet bliver gennemgået på UFL’s
landsbestyrelsesmøde, hvor vi sammenligner
tallene i regnskabet med budgettet/forventningerne for 2017. Årets resultat for 2017
viser et underskud på kr. -113.304, hvilket er
kr. 224.110 bedre end resultatet i 2016. Årets
resultat er tilfredsstillende. I 2017 har vi haft
en tilbagegang i indtægter på ca. kr. 228.000,
hvilket hovedsagelig skyldes mindre budget for projektet DigiSafe i 2017 på ca. kr.
200.000. Der er en stigning i kontingentindtægter på ca. kr. 8.000 samt en stigning på
bevillingen fra DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd på ca. kr. 37.000. Der er øgede bevillinger
fra Socialstyrelsen. Denne indtægt har indflydelse på regnskabsårene 2017/2018, og kan
således ikke aflæses i regnskabet for 2017.
RESULTATOPGØRELSE 2017
Indtægter
Projekter
Mødeaktiviteter
Tjenesteydelser
Medlemsblad
Administrationsomkostninger
Årets resultat
BALANCE 2017
Aktiver
Andre tilgodehavender
Tilgodehavender i alt
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt
Passiver
Egenkapital primo
Overført overskud / underskud
Egenkapital
Leverandør af tjenesteydelser
Kortfristede gældsforpligtigelser
Gældsforpligtigelser i alt
Passiver i alt

Udgiften til posten ”mødeudgifter” er blevet
mindre med ca. kr. 58.000. Det skyldes, at vi
i højere grad har fået projektmidler, der har
dækket kursusudgifter. Der er besparelser til
posten ”tjenesteydelser” på ca. kr. 90.000.
Det skyldes, at vi i højere grad har fået projektmidler, der har dækket honorar og kørsel.
Besparelsen på ca. kr. 35.000, vedrørende vores medlemsblad, skyldes at vi har fået lavet
en ny og billiger aftale med vores trykkeri.
Udgiften på vores administrationsomkostninger er på sammen niveau som sidste år.
Vores medlems antal står i vores reviderede
regnskab. Pr. 31. december 2017 er medlemstallet opgjort til 1.184. Her fremgår det, at vi
har 479 medlemmer under 30 år, 465 medlemmer der er over 30 år samt 240 medlemmer der støtter UFL.
2017
1.972.617
-1.237.771
-91.663
-260.415
-166.043
-330.030
113.304

2016
2.201.223
-1.506.963
-149.965
-349.489
-200.952
-331.268
-337.414

2017
26.967
26.967
314.907
341.874
341.874

2016
16.707
16.707
406.202
422.908
422.908

313.334
-113.304
200.029
141.845
141.845
141.845
341.874

650.748
-337.414
313.334
109.574
109.574
109.574
422.908
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1 UFL – Aalborg

Formand: Daniel Jørgensen, 30 42 20 91

2 UFL – Aarhus

Formand: Bente Hegewald, 51 21 04 42
Kurt Andersen, 29 86 86 19

3 UFL - 8000c Aarhus

Formand: Frederik Trier, 30 27 47 87
mail: ufl.klub8000c@gmail.com
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13 UFL – Storkøbenhavn

Formand: Mike L. Græse, 23 46 96 65
Christian Philips, 27 35 54 16
www.ufl-storkobenhavn.dk
Klubsted: Brøndby

14 UFL – Sydvest

Formand: Henriette Thomsen, 25 70 80 69
Lene Sørensen, 27 65 98 63
Klubsted: Esbjerg

4 UFL – Klub Futura – Sydsjælland

15 UFL – Sønderborg

5 UFL – Grenaa

16 UFL – Thy/Mors

Formand: Mette Fangel, 28 23 52 23
Helle Frederiksen
Klubsted: Næstved
Formand: Tina Spliid Rasmussen, 22 98 08 86
Annette Nielsen, 61 78 51 24
www.ufl-8500.dk

6 UFL - Herning, Ikast-Brande

Formand: Anders Lauridsen, 50 59 58 96
Inge Marie Winther Nielsen, 26 20 61 84

7 UFL – Hjørring

Formand: Jeanette Christensen, 27 29 67 45
Lone Hørsel, 30 85 86 89
Tinna Jensen, 30 85 86 91

8 UFL – Lillebælt

Formand: Michael
Elisabeth Paaske, 28 49 73 08
www.ufl-lillebaelt.dk

9 UFL - 8800/Viborg

Formand: Rasmus Vestager, 22 42 64 31
Kirsten Fabian, 20 49 00 25
Kim Erfurt, 24 63 10 75
www.ufl-8800.dk

10 UFL – Odense

Formand: Klaus Andersen, 40 76 62 43
Christian Pedersen, 60 64 01 02
www.ufl-odense.dk

11 UFL – Randers

Formand: Martin Worm, 28 79 16 32
Kim Blach, 21 42 82 16

12 UFL – Rosenholm

Formand: Henrik Tolstrup Jensen, 22 47 92 77
Bodil Lange, 21 42 80 88
www.ufl-rosenholm.dk

Formand: Jeannet Jensen, 61 70 83 16
Vejleder: Sebastian Troels, 29 88 99 34
www.ufl-soenderborg.dk
Formand: Pernille Bendtsen, 27 59 56 81
Anette Østergaard, 26 50 62 44
www.uflthymors.dk
Klubsted: Thisted

17 UFL – Tønder

Formand: Maj Frodelund, 21 75 06 14
Jytte Frodelund, 40 40 26 59
www.ufl-toender.dk

18 UFL – Vejle

Formand: Lasse Jensen, 42 48 76 82
Susi Kirkegaard, susiekirkegaard@gmail.com
www.uflvejle.dk

19 UFL – Vestjylland

Formand: Simon Palm, 22 95 52 13
Tina Wendelboe, 23 31 44 63
www.ufl-vestjylland.dk
Klubsted: Struer

20 UFL – Vestsjælland

Formand: Louise Starup Anholm
Inge Jørgensen, 58 26 49 77
Klubsted: Slagelse
UFL – Vestfyn

21 Formand: Poul Poulsen – Karsten Potempa
UFL – Svendborg

22 Formand: Signe E. Mortensen, 22 58 90 91
Vejleder: Birthe Ramsgaard 40 33 18 91
www.ufl-svendborg.dk
UFL – Roskilde

23 Pernille F. Poulsen, pernille.poulsen@live.dk
Vejleder: Gitte Kronbak Nielsen
UFL – Ringkøbing/Skjern

24 Vejleder: Lene Laugesen, 20 25 30 66

Afs.: UFL, Vejlbjergvej 8 A, 8240 Risskov

KALENDER 2018
DEADLINE TIL UFL BLADET I 2018:
August 2018

Fredag d. 15. juni

Oktober 2018

Fredag d. 31. august

December 2018

Mandag d. 5. november

Med forbehold for ændringer.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Landsmøde 2018

Dalum landbrugsskole 29. – 30. september 2018

Kreativ weekend 2018

Efteråret 2018

