
FORMANDENS ÅRSBERETNING 2019 
 
Jeg vil, som formand for Unge for Ligeværd fortælle lidt om, hvad der er sket i 
UFL det sidste års tid. 
 
50-års jubilæum 
Den 2. august fejrede vi Ligeværds 50-års jubilæum. Receptionen foregik i forlængelse af en 
uge hvor ca. 45 unge havde deltaget på Sommerhøjskole. I bestyrelsen havde vi sendt 
invitationer til politikerne på Christiansborg. Ønskesedlen til dem var – tag ingen gaver med, 
men sørg i stedet for:  

• Valgfrihed til uddannelse 
• Ungdomsliv uden ensomhed 
• Gode steder at bo 
• En plads på arbejdsmarkedet 

 
Ca. 150 unge, medlemmer, politikere og venner af Ligeværd fejrede Jubilæumsreceptionen 
med taler, god mad og underholdning – Stemningen var rigtig god og vejret var helt perfekt.  
Om aftenen fortsatte UFL og de unge på Sommerhøjskolen festen, hvor et orkester var hyret 
til at spille.  
I bestyrelsen har vi besluttet, at fejle jubilæet her på landsmødet – så der vil være lidt 
forskelligt som er ændret i forhold til tidligere landsmøder.  
 

Medlemmer i UFL 
Hele året har landsbestyrelsen drøftet medlemssituationen i UFL. Som i ved, skal vi stemme 
om et forslag om vedtægtsændringer – som landsbestyrelsen forslår.  
Jeg vil ikke komme ind på selve vedtægtsændringerne. Men blot sige, at sådanne forslag kan få 
mange følelser frem og mange drøftelser i gang. Når det har fyldt meget rundt omkring, så er 
det vigtigt at huske på, at det er fordi, at medlemmerne synes at UFL er VIGTIG og et 
MENINGSFULDT sted at være medlem. Vi har måske også haft godt af, at have drøftelserne – 
og på den måde også selv blive mindet om, hvorfor vi er medlem i UFL.  
Uanset udfaldet af afstemningen – skal vi alle kunne deltage i aktiviteterne i klubberne 
efterfølgende, og bevare det gode kammeratskab vi har. I landsbestyrelsen er vi optaget af at 
finde de bedste løsninger for hele UFL. Det tror vi også vil ske efter afstemningen.  
 

 
Politik 
På hvert landsbestyrelsesmøde taler vi om, hvilke politiske temaer vi synes, at der fylder mest 
blandt vores medlemmer i UFL. Det kan være problemer i forhold til bolig, skole, uddannelse 
eller job og fritid. 
Det er vigtigt, at vi sørger for, at de andre i Ligeværd får kendskab til vores hverdag og de 
udfordringer, som vi møder. I Ligeværd arbejder man på forskellige måder for at gøre 
politikerne opmærksomme på vores situation og arbejder på forskellig vis at påvirke 
politikerne. Det er derfor vigtigt, at vi i UFL samarbejder med de andre organisationer i 
Ligeværd og støtte op om det politiske arbejde.  
 
Der er 3 store temaer, som vi har drøftet i landsbestyrelsen. 



 
Ensomhed: 
Der er en række undersøgelser, der viser, at unge, som afslutter STU, er i stor risiko for 
ensomhed. Er man ensom over lang tid, kan det have voldsomme konsekvenser for ens 
helbred. Mange der i dag går i UFL-klubberne har selv oplevet ensomhed før man kom her. I 
landsbestyrelsen har vi talt om, at vi skal sikre, at UFL-klubberne er gode til at invitere nye 
medlemmer ind. Vi skal arbejde for, at man får kendskab til klubberne, og vi skal sikre, at der 
er plads, frivillige og aktiviteter som gør, at klubberne er et godt sted at komme for alle.  
I UFL vil vi gerne hjælpe unge ensomme hen i UFL-klubberne, så de kan opleve at være en del 
af UFL-fællesskabet.  
 
I UFL bidrager vi i øjeblikket til, at der bliver udviklet et brætspil – der vil mindske risikoen 
for ensomhed. Det bliver et brætspil som kommer ud til eleverne på specialefterskolerne og 
STU-stederne og i alle UFL-klubber. Når man spiller brætspillet får man snakket om, hvordan 
man kan undgå ensomhed. Vi håber på, at det kan give unge, der oplever at være ensomme 
muligheder og idéer til handle på det.  Spillet bliver testet rundt i UFL-klubberne lige nu, og 
måske har nogen af jer allerede prøvet det.   

 
Bostøtte 
Mange oplever at få frataget sin bostøtte ordning. Andre oplever at der bliver skåret i 
ordningen. Det kan ske ved, at man ikke længere får bostøtte hjemme hos sig selv, men i 
stedet skal sidde på et kontor og tale med en fra kommunen. Det er et stort problem rundt 
omkring. Der er også mange som er kede af, at de nu skal bede forældre, andre 
familiemedlemmer eller venner om at hjælpe med dagligdagsting. Vi har fra landsbestyrelsen 
gjort opmærksom på problemet og ved at det er blevet prioriteret som et vigtigt tema – og 
noget som Ligeværd skal gøre politikerne opmærksomme på. I løbet af efteråret vil der blive 
lavet artikler, der beskriver hvilke konsekvenser det kan have for os. Vi håber på, at vi kan 
lave så meget opmærksomhed omkring problemet, så politikerne ændret på reglerne. 

 
Identitetstyveri 
I UFL har mange desværre oplevet at få franarret og stjålet sine personlige oplysninger.  
Får andre adgang til cpr. Nr., NemID og koder – så er man i risiko for at få stjålet penge eller 
stifte gæld og kvik-lån som man ikke selv har bestilt.  
Også her hjælper UFL rundt i landet med at udvikle et brætspil. Spillet er snart færdigt og 
mange har hjulpet til med at finde frem til – hvordan man kan spille et brætspil og bagefter 
være i stand til bedre at kunne gennemskue, hvis man bliver udsat på tyveri.  
Det er et stort problem for dem som oplever det, og det kan være svært at tale om. Vi håber, at 
spillet kan være med til, at støtte dem som er blevet snydt, og hjælpe med at forebygge, at det 
sker.  
Vi håber, at mange andre udenfor UFL-klubberne kan have glæde af spillet, og glæder os til at 
give andre mulighed for at spille spillet.  

 
Nyt design i UFL-bladet 
Vores medlemsblad er kommet til at se anderledes ud. 
Vi synes, at det er blevet flot – og kommet til at ligne de andre blade og magasiner som 
Ligeværd laver.  



Mange af jer har oplevet ikke at modtage UFL-bladene. I forbindelse med at designet er lavet 
om, har vi også skiftet leverandør – så bladet nu omdeles af et andet firma. Vi har allerede hørt 
at det har hjulpet – så nu skulle alle igen modtage bladene i deres postkasse. 
 

Bestyrelsesweekend 
Tema om kammeratskab og ensomhed 
Bestyrelsen havde besluttet at flytte weekenden fra Vingstedcentret til Dalum Landbrugskole. 
Efterfølgende har der kun været positive tilbagemeldinger.  
Under hele weekenden fik vi snakket på kryds og tværs af klubberne. Fredagen startede med 
en samtalesalon om temaet. Om lørdagen underviste Idrætshøjskolens elever i teambuilding 
øvelser. Vi hjalp hinanden så alle kunne være med.  
Om eftermiddagen lørdag drøftede vi emnet. Det var meget lærerigt. 
Bestyrelsen har besluttet at holde weekenden lidt tidligere på året næste år – men det bliver 
igen holdt på Dalum Landbrugsskole.  
 

Formand – og næstformandskursus 
Som noget nyt – blev der afholdt formand – og næstformandsskabskursus på sekretariatet i 
Risskov. Vi kunne næste ikke være i mødelokalet, så stor tilslutning var der til mødet.  
Annette Østergaard og Christian Philips underviste. Vi havde meget gruppearbejde, som 
gjorde at vi lærte meget ved at fortælle hinanden om, hvordan vi arbejder i vores klubber.  
Vi håber, at der kan blive et kursus til næste år. Det var en rigtig god og lærerig dag. 
 

Messer 
Mange klubber har hjulpet til på de forskellige messer der har været rundt omkring i landet.  
Messerne går ud på, at unge kan komme ud og se, hvilke forskellige skoler og uddannelser der 
findes. Så kan man få idéer til steder, som passer til de interesser man har.  
Flere af jer har fortalt om jeres UFL-klubber. Flere af jer har også hjulpet med opgaver i 
forhold til at servere mad og kaffe. Der har også været opgaver med at tælle de folk, der er 
kommet. Det har været en rigtig god og vigtig hjælp.  

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


