
FORMANDENS ÅRSBERETNING 2018 
 
Jeg vil, som formand for Unge for Ligeværd fortælle lidt om, hvad der er sket i 
UFL det sidste års tid. 
 
(Politik)  
Som noget nyt har Ligeværd inviteret folk ind 
udefra for at snakke om, hvordan vi i fællesskab 
kan påvirke – både kommunal og 
landspolitikerne, så vi kan sikre os, at de er 
opmærksomme på vores livsvilkår. De kan være 
meget forskellige. Men det, som vi arbejder for 
er, at alle skal have mulighed for at være en del 
af samfundets forskellige fællesskaber – uanset 
hvilke udfordringer man har.  
Det gælder mulighederne for at bo, uddanne sig, have et arbejde og fritidsliv – 
nøjagtigt lige som andre. 
Det, at vi er flere som påvirker politikerne – håber jeg, kan være med til, at vi 
taler med større kraft og bliver hørt. Det bliver spændende at følge arbejdet som 
lige er begyndt.  

 
 
(Bestyrelsesweekenden i 
Vingsted) 
Vi havde, synes jeg, en rigtig 
dejlig bestyrelsesweekend på 
Vingstedcentret. 
Det er godt, at lære hinanden at 
kende rundt i landet. Det giver 
mulighed for, at man kan dele 
sine erfaringer med andre 
bestyrelsesmedlemmer og få 
gode råd til hvordan man løse 
forskellige udfordringer. 



 
Vi var cirka 100 UFL’er afsted og havde nogle rigtig gode dage.  
Der var fokus på, at mange oplever at få stjålet deres personlige papirer og 
koder.  
 
 
 

Så arbejdede vi med samarbejdsøvelser hvor vi 
talte om roller og opgaver i klubberne. 
Idrætshøjskolens studerende havde forberedt 
øvelserne. 
 

 
 

 
 
 
 
Lørdag aften havde vi 
festmiddag og festede i 
baren bagefter. 
 
Vi kommer til at kende hinanden rigtig godt, og det giver muligheder for at 
kontakte hinanden på kryds og tværs af bestyrelserne – hvis man får problemer, 
som man har behov for støtte til – eller blot har brug for at fortælle om.  
 
(Hjemmesider) 
I år er det blevet muligt, at vores 
klubbers hjemmesider kommer til 
at ligne hinanden og de øvrige 
foreningers hjemmesider i 
Ligeværd. 
Når vi i Ligeværd arbejder for 
samme sag, så er det også vigtigt, 
at det er det indtryk man får, når 
man ser vores hjemmesider.  
Det er et stærkt signal om, at vi i 
fællesskab står sammen om at 
ville skabe ligeværdige 
muligheder for børn, unge og voksne med særlige behov.  



 
Først i det nye år regner vi med, at hjemmesiderne er blevet færdige. 
 
 
(Messer) 
I år afholder Ligeværd selv messer tre steder i landet.  
For et par dage siden skete det netop i hallen – hvor vi sidder 
nu. 
Unge der skal finde ud af hvilken skole eller uddannelsessted 
eller job de skal videre på, kan gå rundt på messen og se 
mange forskellige tilbud.  
Mange af dem der udstille, viser hvilke fag og linjer man kan 
dygtiggøre sig indenfor. Man kan få gode idéer og også være 
heldig at finde noget der interesserer en.  
I næste uge er der messe i Aarhus – det holdes på Rådhuset.  
Sig det til dem i kender, og er i selv på udkig, så er det en god 
idé at besøge messen i Aarhus.  
 

DigiSafe 
DigiSafe projektet er blevet kendt mange 
steder og mange har glæde af den. App’en er 
nu hentet af 3697 som har downloaded den.  
Hjemmesiden DigiSafe.dk har også mange 
gode støttemuligheder.  
Det er f.eks. en mulighed at se film – som 
fortælle om, hvordan man kan passe på sine 
personlige papirer og koder.  
I landbestyrelsen håber vi, at i ude i 
klubberne vil lave en klubaften, hvor i kigger 
på hjemmesiden i DigiSafe. Der kan ske at 
være svar på mange af de spørgsmål som i 
har. 
 
Vi kan alle være stolte over at vi i UFL har 
været med til at udvikle både app’en og 
hjemmesiden. Hvis i møder nogen som har 

svært ved at finde ud af det med nøglekort og koder – så vis dem DigiSafe. 
 
 
 



 
 
 
(Folkemødet på Bornholm) 
 
I juni i år var UFL igen med i Ligeværd teltet.  
Folkemødet er som en festival – her er 
musikken bare skiftet ud med telte, hvor folk 
snakker om politik. I de fire dage det vare 
deltager der 100.000. 
Vi var med i et event, hvor emnet var inklusion. 
Hvor der også deltog politikere – og så 
snakkede vi også med mange hundrede 
personer om DigiSafe – som rigtig mange var 
interesseret i at prøve. 
 
Senere vil Pernille og Isakur fortælle  
mere om Folkemødet 
 

 
 
 
 
 
 
 
Jeg vil her til sidst sige jer mange tak for alle jeres 
bidrag til UFL-bladet – det er så dejligt, at vi i 
fællesskab kan følge hinandens aktiviteter og få 
idéer til vores egen klubber.  
 
 
 
 

 
 
 
Til slut - vil jeg sige jer alle sammen tak for samarbejdet det sidste år.  
Nu fortsætter generalforsamlingen – senere skal vi have festmiddag og  
feste sammen.  


