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ÅRSBERETNING 2016
POLITIK
OVERORDNET
Der er på mange måder sket en rivende udvikling i SUMHs politiske område. Det gælder både for
den politiske strategi fra 2013-2018 og flere af målene, der blev opstillet i den seneste års
udviklingsplan. De enkelte målsætninger vil ikke blive slavisk gennemgået. Herimod er der lagt
vægt på at gøre det tydeligt, hvor der er sket en udvikling, hvor det i mindre grad har været
tilfældet og hvorfor bestyrelsen, og ikke mindst det politiske team, har prioriteret visse områder
mere end andre. Først vil vi gerne fortælle mere om det politiske arbejde i 2015.
FLERE & DYGTIGERE FRIVILLIGE I SUMHS POLITISKE ARBEJDE
I løbet af året har det været et mål i det politiske team at udbrede kompetencerne inden for politisk
lobbyarbejde til flere frivillige. Flere frivillige har fået kompetencer inden for politisk
interessevaretagelse for SUMH. Der har både været tale om oplæring på bestyrelsesniveau og
blandt frivillige, men det har vist sig at være tidskrævende, og derfor bør flere frivillige næste år
oplæres i at udføre SUMHs politiske arbejde. En af grundene til at tidsperspektivet i oplæringen er
længere end først antaget er, at der ganske simpelt ikke er specielt mange muligheder for oplæring
i form af møder, debatter mv. Herudover ligger mange af disse også på tidspunkter, hvor det som
ung kan være svært at deltage. Yderligere er det politisk team en ny organisering, og vi har skullet
finde de rette ben at stå på, før nogen form for oplæring har kunnet finde sted. Det vil fremover
blive prioriteret, at gå hurtigere i gang med denne proces.
I løbet af året har vi i SUMH, som nævnt, forsøgt at opkvalificere flere frivillige i det politiske
arbejde. Det er lykkedes for enkelte, men har langt hen af vejen foregået som en learning by
doing-proces, og det har betydet, at antallet af SUMH’ere der er blevet opkvalificeret er meget lavt,
men samtidig at vi har prioriteret en ordentlig opkvalificering af enkelte fremfor et ringere udbytte
for mange. Der har i vid udstrækning været fokus på at de frivillige har kunnet tale SUMHs sag, og
altså ikke egne medlemsorganisationers (selvom færdigheder oftest kan overføres fra organisation
til organisation).
SAMARBEJDE MED ANDRE ORGANISATIONER I DET POLITISKE ARBEJDE
SUMH har på flere forskellige områder samarbejdet med andre organisationer i årets løb, og
mange nye samarbejder, er allerede nu i støbeskeen.
På den partipolitiske front har et forløb med Alternativet især været meget højt prioriteret. SUMH
har deltaget meget aktivt i et samarbejde om, at udforme Alternativets kommende handicappolitik.
Det er dog stadig ikke tilvejebragt, og derfor kan vi ikke løfte sløret for indflydelsen på de konkrete
resultater endnu.
Herudover har vi samarbejdet med blandt andre Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
omkring indførelsen af mangfoldighedspolitikker og muligvis de fremtidige forhandlinger om
ungdomsuddannelserne. Yderligere har vi i samarbejde med Københavns Kommune planlagt
samarbejde om tre kurser, for unge i overgangsfaser, omkring selvstændighed og livsmestring. Der
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kan også peges på flere eksempler, men pointen er blot, at vi i høj grad har samarbejdet med
mange organisationer på mange måder og niveauer.
Samarbejdet med Alternativet blev i øvrigt indledt ved en dialog med Uffe Elbæk grundet den
valgkampsgruppe, som bestyrelsen nedsatte i sommers.
Til slut vil vi pege på, hvordan SUMHs politiske strategi for 2013-2018 er blevet påvirket af den
konkrete indsats i 2015.
Generelt er det opfattelsen, at SUMHs politiske indsats er blevet styrket. Vi har forsøgt at udvikle
vores egen politik på flere områder, og har bl.a. foreslået en ny BPA-ordning (den kan du læse om
på SUMHs hjemmeside), samt muligheden for at søge om ekstra timer til sin hjælperordning, hvis
man laver frivilligt arbejde på ”professionelt” plan, som det f.eks. kendes fra sportens verden.
Der er slet ingen tvivl om, at SUMH er blevet en langt mere betydningsfuld spiller på
handicapområdet. Det skyldes nok en blanding af flere forskellige ting – herunder at vi har
profileret os selv ved møder med beslutningstagere, samt at vi har udvidet og styrket SUMHs
netværk, både internt i forhold til eksempelvis DH, men også eksternt ved deltagelse i flest mulige
mediebegivenheder. Herudover har vi sikret en række rådsposter, hvor vi har kunnet udbrede det
generelle kendskab til SUMH.
Det fastholdes naturligvis, at målene fortsat er meget vigtige milepæle, der konstant skal flyttes, så
vi hele tiden kan sigte højere og nå længere.
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MEDLEMSORGANISATIONER
OVERORDNET
Nedenstående afsnittet refererer til initiativer og mål beskrevet i udviklingsplan 2015, og forholder
sig til, hvordan denne er blevet opfyldt. Til trods for, at vi ikke har formået at besøge samtlige af
vores nuværende Medlemsorganisationer, har det været et godt år hvor vi har opsøgt nye
organisationer og hjulpet dem i gang med ungdomsarbejdet. SUMH ønsker at være platform for
samling af Medlemsorganisationer og skabe netværk mellem organisationer, hvorfor vi også
prioriterede dette højt i år. medlemsorganisations-seminaret blev afholdt af bestyrelsens frivillige
kræfter, og dette har taget nogle af de ressourcer, der kunne have været brugt til at afvikle besøg
hos alle Medlemsorganisationer. Det er en løbende afvejning mellem SUMHs opsøgende indsats
overfor Medlemsorganisationer, og SUMHSUMHss ønske om at være en organisation som skaber
bånd mellem ungdomsforeninger.
NYE POTENTIELLE MEDLEMSORGANISATIONER
VI har været til møde med Ordblindeforeningen, Scleroseforeningen og Ligeværd vedrørende
kendskab til SUMH samt mulige samarbejdsflader og potentielt medlemskab.
Ordblindeforeningen og Scleroseforeningen har deltaget på medlemsorganisations-seminaret med
henblik på at få erfaring med, hvad de kan bruge SUMH og dens øvrige Medlemsorganisationer til.
Desuden har Ordblindeforeningen fået støtte af SUMHs frivillige til at stifte deres ungdomsforening.
Dette er fortsat et vigtigt område for SUMH.
SUMH har desuden netværket med Unge Patienter. Disse har igangsat et samarbejde med TRYGfonden om en vidensbank. Der er desuden planer om deltagelse på Folkemødet og Ungdommens
Folkemøde.
NUVÆRENDE MEDLEMSORGANISATIONER
Der har været aflagt besøg hos MUG, UK, CP Ung, DDU, DBSU og SIND Ungdom.
Det er også vigtigt, at opretholde kontakten til de resterende Medlemsorganisationer, og dette vil vi
arbejde med i 2016.
I forbindelse med arrangering af medlemsorganisations-seminaret har der været kontakt og dialog
med alle nuværende medlemsorganisationer.
RÆKVÆRK
RÆKVÆRKene kan nu optages på lige fod med andre Medlemsorganisationer. Der gives en rabat
til RÆKVÆRKene ved indmeldelse. Så vidt vides, er der ikke nogen som har benyttet sig af
tilbuddet endnu. Potentielle RÆKVÆRK er SDU og AU. Der var en tilmeldt til
medlemsorganisations-seminaret, som desværre meldte afbud pga. sygdom.
SUMH har holdt oplæg for RÆKVÆRK i SDU og AAU. Desuden vedholdes løbende kontakt med
de kendte tovholdere om SUMH’s aktiviteter og muligheder for frivillighed.
MEDLEMSORGANISATIONSSEMINAR
Da medlemsorganisations-seminaret var en succes i 2014, blev det besluttet at afholde et i 2015.
Der var deltagere fra DBSU, DDU, MUG, CP-UNG, samt potentielle medlemsorganisationer,
Skleroseforeningen og Ordblindeforeningen. Det fungerede igen i år rigtig godt, og vi vurderer, at vi
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bør holde et hvert år.
Emnet for seminaret i 2015 var samarbejde i bestyrelser og frivillige teams.
Der blev ikke søgt midler til afholdelse af seminaret, men bestyrelsen besluttede, at det var så
vigtig en indsats, at de afsatte midler til det i årets budget.
VIDEN OM KONSULENTTJENESTEN
Ved alle møder er der blevet gjort opmærksom på Konsulenttjenesten, og det er fortsat
nødvendigt, at gøre dette.

FRIVILLIGE
OVERORDNET
Nedenstående afsnittet refererer til initiativer og mål beskrevet i udviklingsplan 2015, og forholder
sig til, hvordan denne er blevet opfyldt. Der er sket rigtig meget på frivilligområdet, både indenfor
gruppen af frivillige, samt måden at være frivillig i SUMH på. Vi har det seneste år haft rigtig travlt,
der er kommet mange nye frivillige ind i SUMH – skønmæssigt har vi fået mindst 50 nye frivillige,
og en del af dem ser ud til at blive faste, som følge af at der er utrolig mange måder at være frivillig
på. Det er et stort skridt i retning, af at vi vil fastholde de frivillige i mere end et år.
Der er også kommet rigtig meget fokus på SUMH fra civilsamfundet, samt fra offentlige instanser,
vi er virkelig glade, for at vi bliver hørt og set.

SAMKOORDINERING IMELLEM PROJEKTER OG FRIVILLIGE:
I år har SUMH arbejdet med at inddrage frivillige i projekter, mere end normalt, bl.a.
Velfærdsfabrikken, Volue, Frontløbere, Café projektet og ulandsprojekter. Vi har gennem disse
projekter, evnet at komme ud til en større gruppe frivillige, hvorigennem vi har fået en del nye og
anden type frivillige end tidligere. Samtidig oplever vi, at de frivillige kender SUMHs projekter
bedre, og at projekterne får gavn af de frivilliges viden og erfaring.
Gennem projekt Volue har vi fået ad hoc frivillige, hvor nogle er blevet til faste SUMHer
efterfølgende, det har beriget hele organisationen. Velfærdsfabrikken er tillige et godt forbillede for
hvor let det er at blive frivillig i SUMH.
I 2015 blev SUMHs Ugandaudvalg nedlagt, og der blev i stedet stiftet et nyt ulandsudvalg for at
sikre større sammenhæng og bæredygtighed i ulandsarbejdet – se afsnittet Projekter.
Alle årets projekter er kendetegnet ved, at de frivillige ikke har brug for at have større kendskab til
SUMH, inden de kan indgå i projekterne.
FUNDRAISING TIL FLERE OG BEDRE INITIATIVER FOR FRIVILLIGE
Der er søgt og bevilget midler til kompetenceløft af frivillige, der laver sociale arrangementer for
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andre unge med handicap. Derudover har vi indgået andre samarbejder med f.eks. Det Centrale
Handicapråd, Danske Skoleelever og Danske Handicaporganisationer, Aarhus kommune og
Københavns kommune om afgrænsede frivillige initiativer.
MANGE TYPER FRIVILLIGE
I 2015 er der kommet mange nye måder, at være frivillig på i SUMH. Herunder – Frivillige der har
påtaget sig enkelte opgaver, hvilket giver stor fleksibilitet, og frivillige der sidder mere permanent i
udvalg. Vi har også frivillige, der ikke nødvendigvis har stort kendskab til SUMH, hvilket styrker os
mere.
I 2015 var der følgende projekter at være frivillig i: Frontløberne, Caféprojektet, Festudvalget,
Debatmødegruppen, SUMH Aktiv, Velfærdsfabrikken (Ungepanelet), Volue (ambassadører og
mystery shoppere), Facilitatorkorpset og Ulandsprojektet i Uganda.
Sociale frivillige, oplysende arbejde i samfundet, innovation og udvikling, afholde kurser og
workshops internationalt engagement.
Vi har i 2015 fået åbnet en ny vifte af mulighed for frivillige, med mange forskellige niveauer af
erfaringer, kompetencer og interesser.

ARRANGEMENTER FOR SUMHS NETVÆRK (SUMHERE)
 Valentins fest
 Fest til SUMHs repræsentantskabsmøde 2015
 Medlemsorganisationsseminar
 Sommerfest
 Åben Workshop omkring stiftelsen SUMH Aktiv
 Reception for afgående sekretariatsleder Miriam Madsen
 Bevicafondens Tilgængelighedspris 2015, som blev givet til Volue.
 Frivilligdagen (planlagt til 2015, men skudt til start feb. 2016)
ARRANGEMENT FOR SUMHS FRIVILLIGE:
Frivilligteamet har ikke arrangeret et fagligt arrangement for SUMHs frivillige, i stedet har
Frivilligteamet afholdt Frivilligdagen. Dagen blev tilrettelagt for de frivillige, uden fagligt indhold og
med fokus på det sociale og hyggelige. Dagen var en stor succes, og det var meget tiltrængt, at
fejre de frivillige.
Faglige arrangementer for de frivillige har sekretariatet sørget for bl.a. frontløberuddannelser, en
række faglige workshops med Velfærdsfabrikken og workshops med rollemodeller.
STYRKELSE OG FASTHOLDELSE AF DE SOCIALE ARRANGEMENTER I SUMH
Vi har startet et nyt udvalg ved navn SUMH Aktiv, som et større og stærkere udvalg, hvilket vi tror
på vil skabe bedre aktiviteter internt for de frivillige i SUMH. SUMH Aktiv har også meget lettere
ved at lave arrangementer i Jylland. Vi har valgt at lukke både Festudvalget og
Debatmødegruppen, som konsekvens af oprettelsen af SUMH Aktiv.
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For at styrke og fastholde sociale arrangementer yderligere, har vi som beskrevet ovenfor, skaffet
midler til at afholde kompetenceudvikling for frivillige, som laver sociale arrangementer i SUMH.
SUMH har desuden oprettet et frivilligudvalg i Café projektet, til at etablere en socialcafé for unge
med handicap i København.
FRIVILLIGPRIS:
Frivilligpriserne 2015 blev uddelt ved frivilligdagen, hvor deltagende frivillige i SUMH har stemt på
kandidaterne i følgende kategorier:






Årets nye frivillig: Frederik Walther Olsen, Frontløber, SUMH Aktiv, Café Projektet.
Årets festabe: Niels Vogensen, fordi han er et socialt menneske der skaber god stemning
Årets teamplayer: (2 modtagere) Anders Berenth, SUMH Aktiv og Festudvalget – Annemette Kastberg Haar, Frontløber og Velfærdsfabrikken.
Årets Initiativtager: Mette Matzen, SUMH Aktiv og Bestyrelsens beslutninger føres ud i livet.
Årets Frivillig: Antoniett Vebel Pharao, for hendes engagement i Velfærdsfabrikken.
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PROJEKTER
OVERORDNET
Alle SUMHs projekter har været på tværs af handicapgrupper, og alle har støttet op om SUMHs
mission og vision. Dertil har SUMH opnået sit mål om at udvikle og ansøge om minimum fire
projekter inden for SUMHs faglige og strategiske fokus for 2015: ”Livskvalitet for unge med
Handicap”. Helt præcist har der været ansøgt om 11 projekter inden for dette fokus. Derudover har
SUMH levet op til sit mål om at udvide projekternes andel af SUMHs samlede kapacitet i 2015 til at
udgøre over 85 %. I 2015 udgjorde projekterne 92,4 % af SUMHs økonomi.
SUMH har levet op til sit mål i sidste års udviklingsplan om, at etablere samarbejde med eksterne
organisationer. Her kan der f.eks. nævnes samarbejdet med kommuner på Sjælland, som i den
grad er blevet styrket i kraft af projektet ”Foreninger For Alle – Forankring” og i forberedelserne til
projektet ”Fælles om Fritiden”. Sidstnævnte blev der bevilget midler til i 2015 for et 3-årig periode,
og projektet omhandler samarbejde med 10 kommuner om udvikling af guidning af børn med
handicap ud i foreningslivet. Derudover har SUMH etableret/videreudviklet samarbejde med andre
organisationer i udviklingen af nye initiativer. Her kan nævnes Social+, Ungdomsbureauet, Living
IT Lab (LIL), Center for Frivilligt Socialt Arbejde, Det Centrale Handicapråd (DCH), Danske
Skoleelever, Danske Handicaporganisationer (DH) og Landsforeningen LEV, blandt andre.
Ligeledes har SUMH levet op til målet om, at fokusere på økonomisk bæredygtighed og forankring
af projekter, der har oplevet succes. I den sammenhæng er projektet ”Rækværk” blevet forankret
på flere af landets universiteter, og SUMH har fortsat fokus på at støtte op omkring disse netværk.
Derudover har både ”Foreninger For Alle – Forankring” og ”Ligelyst II” netop haft
forankringsperspektivet som hovedformål. Og endelig har SUMH søgt og fået bevilget midler til
Café-projektet, som har til formål at etablere en økonomisk og bæredygtig social café for og af
unge med handicap, hvor der netop er blevet lagt særligt vægt på, at etablere et bæredygtigt
projekt, som kan fortsætte i frivilligt regi, når projektmidlerne ophører.
SUMH har i den grad haft fokus på at integrere ulandsprojekterne i organisationen, og har derfor
levet op til tredje fokuspunkt for projekter i udviklingsplanen for 2015. Først og fremmest har
SUMHs bestyrelse vedtaget principper for ulandsarbejdet i SUMH. Med afsæt i disse er der
etableret et ulandsudvalg, som skal udvikle og koordinere al arbejde med ulandsprojekter i SUMH.
Det er ligeledes besluttet, at der som udgangspunkt altid skal være minimum ét igangværende
ulandsprojekt, eller som minimum én ansøgning under udvikling. Derudover skal der altid være
sekretariatsstøtte til ulandsudvalget, og ulandsprojekterne skal integreres i sekretariatets
administrative og ledelsesmæssige procedurer på lige fod med de nationale projekter. I oktober
2015 blev et 38-måneders projekt i Uganda bevilget, og en projektkoordinator ansat, og der er
derfor grobund for at etablere principperne for ulandsarbejdet i 2016.
Endelig har SUMH også levet op til sit mål i 2015 om, at fastsætte et nyt strategisk og fagligt fokus
for projektudviklingen i 2016. Det nye projekttema er i 2016 er: ”Unge med handicap er en
ressource i samfundet!”
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Således har SUMH overordnet set opnået alle sin mål i både projektstrategien 2013-2019, og de
mål der blev fastsat i udviklingsplanen for 2015.
Husk andel af projekter i SUMHs drift (85 % ?)
AFSLUTTEDE PROJEKTER & STØRRE KONSULENTOPGAVER
SUMH har i 2015 afsluttet følgende projekter og større konsulentopgaver:














Foreninger For Alle - Forankring: Et mindre projekt med fokus på forankring af fritidsguidning af børn med handicap i foreningslivet (forankring af projekt ”Foreninger For Alle”)
Volue – Projektet klædte 15 spillesteder og festivaler på til at arbejde med fysisk og social
tilgængelighed, ved at inddrage unge med handicap som ”dommere” af tilgængeligheden.
Ligelyst: Et projekt, der havde til formål at nedbryde tabuer om seksualitet og handicap, og
udvikle metoder til seksualoplysning til unge med handicap.
Ligelyst II: Et mindre projekt med fokus på at forankre resultaterne fra ”Ligelyst” via temadage, samt at foretage en undersøgelse af multiple funktionsnedsættelser og seksualitet.
Ledertræning for medarbejder i Uganda: Dette var et 5 måneders kursus i ledelse i Canada, for SUMHs ugandiske partner NUDIPU-Youths medarbejder.
Uddannelse af facilitatorkorps - Forløb for frivillige i SUMHs facilitatorkorps, med redskaber til at lede udviklingsprocesser, for SUMHs øvrige frivillige sociale arbejde i fremtiden.
Det Sociale Potentiale - Projektet havde til formål at motivere unge med handicap, til at
blive frivillige indenfor det sociale område via en kampagne og undervisning af de unge.
Rækværk - Projektets formål var at etablere og forankre netværk for studerende med handicap, på 8 universiteter og 3 udvalgt professionshøjskoler.
Rollemodelsprojekt i Uganda – SUMH uddannede rollemodeller i Uganda sammen med
NUDIPU-Youth
KLAP (konsulentopgave) – SUMH udviklede en kampagnevideo for KLAP Job (Landsforeningen LEV), med fokus på at motivere unge med handicap til at benytte jobordningen.
Hackaton (konsulentopgave) – Til Hackerton (af IBM, ITU og LIL) organiserede SUMH et
UserLab, der skulle teste og kvalificere ideer og IT-løsninger undervejs.
Frontløberne (konsulentopgave) – I samarbejde med Det Centrale Handicapråd arrangerede SUMH et forløb, hvor unge med handicap faciliterede workshops for skoleelever i 4. –
9. klasse.

FREMADRETTEDE PROJEKTER & STØRRE KONSULENTOPGAVER
SUMH har følgende projekter og større konsulentopgaver i 2016:
 Velfærdsfabrikken: Et projekt om innovation og velfærdsteknologi.
 Ung med handicap anno 2016: Et projekt som undersøger unge med handicaps levevilkår.
 Mentorprojektet: Et projekt der laver mentorforløb for unge med handicap på kontanthjælp
og uden uddannelse.
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 Fælles om Fritiden – Et projekt der klæder 10 kommuner på til at guide børn med handicap ud i foreningslivet, med fokus på frivilligguidning, foreningssupervision og forældreforum.
 Café-projektet – Et projekt hvor der etableres en social café for og af unge med handicap i
København, med særligt fokus på inddragelse af de unge i udvikling og forankring.
 Empowerment-projekt i Uganda – Et projekt med SUMHs ugandiske partner NUDIPUYouth om at styrke ungdomshandicapbevægelsen i Uganda.
 Alle Med (konsulentopgave) – I samarbejde med DH og Danske Skoleelever arrangerer
SUMH et forløb, hvor unge med handicap faciliterer workshops for skolevelever.
 Forældrekurser (konsulentopgave) – I samarbejde med Ligeværd og Aarhus Kommune
arrangerer SUMH rollemodelsaftener, for søskende og forældre til børn med handicap.
 Ung til ung workshops (konsulentopgave) – I samarbejde med Borgercenter Handicap i
Københavns Kommune skal afholdes workshops, om overgangen fra barn til voksen.
 Kompetenceløft af sociale frivillige i SUMH – Et lille projekt, hvor frivillige, der laver sociale arrangementer for andre frivillige kan få kompetencer og inspiration til fede arrangementer.
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HVEM SIDDER HVOR
BESTYRELSEN










Mads Brix Baulund
Sigrid Stilling Netteberg
Fie Suryaninoff
Anders Rohde Fransson
Jonas Hansen
Niels Vogensen
Mette Matzen
Louise Aasberg Rasmussen

SEKRETARIATET
ANSATTE P.T.:













Sidsel Munkebo Hansen, sekretariatsleder (på barsel september 2015 – august 2016)
Nina Cheesman Pallesen, fungerende sekretariatsleder (september 2015 – august 2016)
Karen Vestergård Jacobsen, frivilligkoordinator og projektleder ”Fælles om Fritiden”
Ranjit Kaur Batth, økonomimedarbejder
Marie Obling Møller, projektleder ”Mentorprojektet”
Kim Steimle Rasmussen, projektleder ”LigeLyst” og mentor
Pernille van Kleef, mentor (på barsel januar – oktober 2016)
Rasmus Hyttel Friberg, projektleder ”Velfærdsfabrikken”
Mikkel Grønbæk Rasmussen, mentor
Mirjam Trier Henten, projektleder ”Café-projektet”
Sarah Wolf, projektleder ”Empowerment-projekt i Uganda”
Cecilie Friis, projektmedarbejder ”Fælles om Fritiden” og mentor

STOPPET I 2015/2016:






Miriam Madsen, sekretariatsleder (marts 2015)
Karina Dahlgaard, projektmedarbejder ”Rækværk”(marts 2015)
Stefan Hansen, mentor (december 2015)
Jesper Gyldendahl Christensen, projektleder ”Café-projektet” (januar 2016)
Tina Langerskov Buchhave, Kommunikationskonsulent/projektleder ”Volue” (januar 2016)

AKTIVE FRIVILLIGE I 2015
Ca. 80 unge i alt har i 2015 været aktive i SUMHs forskellige frivillige grupper og udvalg.
ULANDSUDVALG
 Signe Daugaard
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Michala Pedersen
Maria Holm Jensen
Claudia Sibani

SUMH AKTIV
 Anders Berenth
 Rie Lynge Rasmussen
 Sigrid Stilling Netteberg
 Jesper Mathiesen
 Morten Brorson
 Jette Tastesen
 Lykke Madsen
 Rasmus Nielsen
 Mads Knudsen
 Frederik Walther Olsen
 Mette Matzen
FRONTLØBERNE
 Agusta Thora A. Rasmussen
 Aina Budde
 Amalie Kliim Due
 Anders Rohde Fransson
 Ann-Chatrine Nielsen
 Antoniett Vebel Pharao
 Asger Methmann
 Asta Borg Larsen.
 Emma Sabroe
 Frederik Johansen
 Frederik Walther Olsen
 Jeannette Henriksen Juhl
 Josefine Adler
 Lea Kristensen
 Lisbeth Hansen
 Maria Schiøler
 Mette Matzen
 Osman Sari
 Sigrid Stilling Netteberg
 Tim Dieu
 Annemette Kaastberg Haar
 Line Munk
 Marie Henriksen
 Nanna Lykke Kaagaard
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Daniel Noti
Lise Holmgaard Sørensen
Katrine Stagstrup
Jacob Ove Larsen

UNGEPANELET
 Jeppe Forchhammer
 Amalie Bille Nyvang
 Niels Vogensen
 Mathias W. Christensen
 Yakup Yazan
 Michael Hansen
 Osman Sari
 Rie Lynge Rasmussen
 Fie Suryaninoff
 Annemette Kastberg Haar
 Antoniett Vebel Pharao
 Line Skands
 Kent
 Oscar Arvidsson
 Simon Porsager
 Josefine Adler
 Frederik Dyrup
 Morten Ohms
 Mie Lynggaard Nielsen
 Line Dybdahl
 Sille Larsen
 Mikkel Krøyer Svendsen
 Frederik Walter Olsen
 Lea Hedegaard Boller
 Kenneth Brodersen
 Ulrik Dahl Madsen
 Sarah Munk
FACILITATORKORPS
 Katrine Stagstrup
 Mads Brix Baulund
 Sigrid Stilling Netteberg
 Anders Rohde Fransson
 Lise Holmgaard Sørensen
 Alexander Rasmussen
 Jonas Hansen
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Lea Hedegaard Boller
Aina Boss Budde
Lai Chistensen
Marie Henriksen
Ida Petersen

FRITIDSGUIDER
 Sidsel Møller Andersen
VOLUEAMBASSADØRER
 Daniel Noti
 Jonas Hansen
 Jacob Skriver
 Henrik Jensen
 Aina Budde
 Nanna Lykke Kaagaard
 Anders Berenth
 Jacob Ove Larsen
 Osman Sari
MYSTERY SHOPPERE
 Jakob Skriver
 Nanna Kaagaard
 Line Munk
 Louise Eriksen
 Mia Busk Hedegaard
 Rasmus Skriver
 Frederik Holm Johansen
 Thomas Arpe
 Christopher Strøyer
 Lipi Sep Thalwitzer
 Tina Campell
 Jakob Ove Larsen
 Morten Brorson
 Benedicte
 Rasmus Nielsen
 Maja Roesen
 Anders Berenth
 Aina Budde
 Frederik Olsen
 Amalie Rasmussen
 Trine Skærbæk
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Tobias Dalentoft
Simon Tj
Josefine Adler
Amalie Bille Nyvang
Henrik Jensen
Mie Henriksen
Mikkel Krøyer
Aina Boss Bude
Nanna Lundt
Nicolaj Lehmann
Mickey Jensen
Kristoffer Eisenhardt
Sara Lindholm
Kristian Sørensen
Berit Sørensen
Line Juul Quaade
Osman Sari
Daniel Noti
Jonas Hansen

UGANDA-UDVALG
 Fie Suryaninoff
 Isak Kornerup
 Ida Petersen
 Claudia Sibani
 Signe Daugaard
 Rie Lynge Rasmussen
 Cecilie Zester
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