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Hilsen til ÅUF’s årsmøde fra 
borgmester Jacob Bundsgaard 

Byen har brug for dig

Vi har i det forløbne nået en vigtig milepæl i Aarhus. Antallet 
af studerende på de videregående uddannelser har passeret 
50.000. 

Tallet taler for sig selv - 50.000 studerende kan ikke tage fejl. 
Aarhus er landets bedste studieby, en ung by, en talentfabrik, 
som rummer alverdens muligheder for alle unge - døgnet rundt. 

Men du og jeg kan sikkert godt blive enige om, at der altid er 
noget, der kan blive bedre. Byen skal udvikle sig for at følge 
med; vi må ikke hvile på laurbærrene. Du har sikkert nogle 
ønsker, drømme og ideer.

Derfor har vi brug for dit engagement. Derfor skal du vide, at din 
by har brug for dig. I byrådet træffer vi de beslutninger, der ligger 
tættest på dig. Om hvordan byen skal vokse, om ungdomsboli-
ger, om cykelstier, om børnepasning, om fritidsmuligheder, om 
kulturlivet osv.

Til november er der kommunalvalg, og det er en oplagt mulig-
hed for dig til at gøre din indflydelse gældende, deltage i debat-
ten, opstille kandidater og blive hørt. Grib chancen. 

For nogle unge giver kommunalpolitik muligvis associationer til 
støvede papirdynger i høje stabler, men kommunalpolitik anno 
2013 matcher ikke det traditionelle billede, mange har i hovedet 
– og slet ikke i Aarhus. Her bærer udviklingen præg af alt andet 
end støv, og byrådet gik det forgangne år ”all in”, sagde farvel til 
papiret og goddag til en spritny IPad.

Heldigvis er de unge i dag den mest politisk aktive gruppe i 
befolkningen, blandt andet fordi internettet og de sociale medier 
har givet nye muligheder for at engagere sig. 

Aarhus er i rivende udvikling på vej som Europæisk Kulturho-
vedstad i 2017. Bak op om din by, for den har brug for dig. 
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Artikler og fotos

Fotos er taget af ÅUF-medarbejdere samt 
frivillige i forskellige medlemsforeninger
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Søspejdere besøger Fregatten Jylland

Introdag i Børn og Unge-byrådet
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Dagsorden

Dagsorden for ordinært årsmøde i
Århus Ungdommens Fællesråd
torsdag den 28. februar 2013 kl. 19:00
i Remissen på Godsbanen, 
Skovgaardsgade 3-5, 8000 Aarhus C
 
1.   Velkomst
1.1 Valg af dirigent
1.1 Valg af stemmetællere

2.   Optagelse af nye medlemmer

3.   Behandling af foreninger i kontingent-
      restance

4.   Formandens beretning

5.   Godkendelse af det reviderede regnskab
5.1 Budget til orientering

6.   Fastsættelse af kontingent
      for det kommende regnskabsår

7.   Indkomne forslag

      Gæstetaler: Rådmand Marc Perera
      Christensen

8.   Fastsættelse af arbejdsprogram

9.   Valg af:
      a. Formand
      b. Næstformand
      c. Kasserer
      d. 1 styrelsesmedlem 
          + 1 personlig suppleant fra hver gruppering
      e. 1-2 revisorer 
          + 1 revisorsuppleant

10.   Fastsættelse af dato for næste årsmøde

11.   Eventuelt
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Formandens beretning

Kære foreningsaktive

Året 2012 har været begivenhedsrigt både for Århus Ungdom-
mens Fællesråd og for vores medlemsforeninger. Og det er en 
rigtig god ting. Det er herligt at opleve et blomstrende, engage-
ret og aktivt foreningsliv på et tidspunkt, hvor den politiske debat 
er præget af nedskæringer og spareplaner. 

I det år, som netop er gået, har styrelsen og sekretariatet beskæf-
tiget sig meget med sports- og fritidspolitikken 2013-2016. Vi har 
skrevet høringssvar, været til møder med politikere og deltaget 
aktivt i debatten for at sikre, at det frivillige foreningsliv så vidt 
muligt ville blive tilgodeset i kommunens fremtidige politik. Der 
skal spares alle steder, og foreningslivet er ikke fredet. Derfor 
er vi nødt til hele tiden at gøre opmærksom på, at frivillige for-
eninger tilbyder noget helt særligt, og at vores vilkår derfor er 
vigtige at værne om, så det er muligt at opretholde og styrke den 
mangfoldighed af foreninger, som gør Aarhus til en foreningsby 
i særklasse.

ÅUF er i år gået hen og blevet moderne. Vi er kommet på Face-
book, hvor man kan ”synes godt om” os og dermed få gavnlige 
opdateringer om datoer for arrangementer, vigtige ansøgnings-
frister og andre vedkommende nyheder. Desuden har vi etab-
leret konceptet ÅUF-tv. Konceptet består af en række indslag 
om vores medlemsforeninger. Disse indslag bliver løbende til-
gængelige via vores hjemmeside, vores Facebook-side og på 
vores Vimeo-kanal. Vi har desuden fået en aftale med Mediehus 
Aarhus samt TV Aarhus, hvor de mange spændende indslag 
også vises. 
Vi ønsker at give vores medlemsforeninger mulighed for at pro-
filere sig bredt gennem disse videoindslag, som frit kan deles på 
internettet. ÅUF-tv er til for foreningerne, og derfor vil vi meget 
gerne have henvendelser fra jer, hvis I har forslag til nye indslag. 
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Siden 2007 har ÅUF drevet Børn og Unge-byrådet i Aarhus 
Kommune. I 2012 besluttede vi at optimere dette ungebyråd 
gennem et initiativ om direkte valg på alle de skoler i kommu-
nen, som ønskede at deltage. De unge fik således mulighed for 
at stemme elektronisk til valget, hvilket gav dem større indsigt i 
den demokratiske proces, som ethvert sådant valg gerne skulle 
være. Valget var et omfangsrigt projekt, som krævede mange 
ekstra timers arbejde af vores ansatte på sekretariatet, men det 
lykkedes, og vi kan nu med stolthed sige, at vi har sikret en god 
og demokratisk valghandling i 2012, som vi vil gentage i de 
kommende år. 

Dette var blot nogle hovedlinjer i Århus Ungdommens Fælles-
råds arbejde i 2012. I årsmødemappen kan I læse mere om de 
projekter og fokusområder, som vi har arbejdet med. Jeg siger 
tak for et godt år som formand for ÅUF, og jeg ønsker samtidig 
vores medlemsforeninger og den nye styrelse god vind i for-
eningsåret 2013.

Mia Egander Skov
Formand, Århus Ungdommens Fællesråd
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Beretning fra sekretariatet

2012 har budt på en række udskiftninger i personalet på 
sekretariatet. Vi har med ansættelsen af Jennifer Hansen 
i en halvårlig projektstilling fået opstartet ÅUF-TV og har 
herigennem fået produceret omkring 10 TV-udsendelser af 
forskellig varighed. Alle er udsendt via TV-Aarhus til alle Stofa- 
abonnenter og via Mediehus Aarhus til alle YouSee-abonnenter 
i Århus. TV-indslag kan også ses via ÅUFs hjemmeside. Som 
forening har I mulighed for at lave et TV-indslag i forbindelse 
med jeres arrangementer, mere herom på side 16-17. 

Troels Gadegaard Frølich er stoppet som kommunikations-
medarbejder, og Ida Brems Sørensen er i stedet ansat til samme 
opgave. Følgende personer har været fast eller løst ansat i ÅUF 
det seneste år:

Henrik Koch: Sekretariatsleder (hele året)
Ronja Lundberg: Ungebyrådssekretær (hele året)
Ida Brems Sørensen: Kommunikationsmedarbejder
     (fra 15. februar)
Troels Gadegaard Frølich: Kommunikationsmedarbejder   
             (indtil 1. marts)
Jennifer Hansen: TV-journalist (fra 30. april til 31. oktober)

I 2013 overtager Søren Bjerre posten som Børn og Unge-
byrådssekretær og Johnny Mørup er ansat som TV-journalist.

Hovedopgaverne
Sekretariatets primære opgave i 2012 har været at understøtte 
styrelsens arbejde med de årsmødebestemte hovedopgaver. Der 
har været fokus på den kommende fritidspolitik for 2013-16, hvor 
vi bl.a. i januar havde et debatmøde med medlemsforeningerne, 
ca. 50 personer deltog og gav mange væsentlige inputs til fx 
foreningshus, tilskudsadministration og partnerskaber. ÅUF har 
sendt et høringssvar til politikken i december 2012.

TV-projektet har fyldt meget på sekretariatet i året, og det 
samme gælder ungebyrådet, der for første gang i projektets 
historie havde direkte elektronisk valg på alle skolerne i oktober. 
Her har sekretariatet stået for det praktiske med stemmesystem, 
kandidatpræsentation og kandidatvideoer. 

Øvrige opgaver
ÅUF søsatte i starten af året en foreningsservice på www.
aaufservice.dk, hvor vi kan hjælpe foreningerne med 
administrative opgaver. Der har stort set ikke været henvendelser 
omkring dette i løbet af året, hvilket er meget fint, hvis det 
betyder, at foreningerne selv har godt styr på det. Er der nogen, 
som kan bruge hjælp, er vi her stadig for det. 
Vi har i 2012 stoppet udgivelsen af hyttefortegnelsen. Men 
arbejder på en elektronisk udgave. 
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Henrik Koch

Ronja Lundberg

Ida Brems Sørensen

Jennifer Hansen

Johnny Minor Mørup
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Beretning fra de mellemfolkelige og 
internationalt arbejdende foreninger

Af Cecilie Hansen, styrelsesmedlem

Grupperingen med de mellemfolkelige og internationalt arbe-
jdende foreninger er alsidig. Foreningernes formål spænder 
bredt, og der er fokus på udvikling og vilkår i både Danmark 
og udlandet. Medlemmerne er en blanding af børn, unge og 
voksne, de har forskellige baggrunde, etnicitet og interesser. 
De repræsenterer forskellige nationaliteter, religioner og poli-
tiske overbevisninger – også internt i de enkelte foreninger, 
hvor de bindes sammen af et idefællesskab, der ikke lader sig 
binde af andet end netop ideen.

Trods de store forskelle på hvem de er, og hvad de engagerer 
sig i, så har medlemmerne i de mellemfolkelige og internationalt 
arbejdende foreninger dog én ting til fælles – de har fundet ud 
af, at det giver rigtig god mening, at man samtidig med at gøre 
noget godt for sig selv også gør noget godt for andre. At unge 
i Danmark mødes i foreningsfællesskaber nyder andre både i 
Aarhus og verdenen altså godt af, ligesom deres jævnaldrende 
ligesindede gør det andre steder i verden.

Jeg har som nyt styrelsesmedlem og repræsentant for de mel-
lemfolkelige og internationalt arbejdende foreninger brugt en 
stor del af min tid i ÅUF det seneste år på at møde de mange 
forskellige foreninger. Sammen med dem har jeg drukket kaffe i 
kælderen hos ÅUF, leget og danset på en skole i Tilst og været 
med til møde i Globus1. Jeg har fortalt om, hvad foreningernes 
medlemskab af ÅUF betyder for dem, og hvad ÅUF kan til-
byde, men samtidig har jeg suget til mig og mødt en masse 
engagerede og dedikerede unge og lært nyt om, hvordan man 
har gode foreningsfællesskaber. Jeg har oplevet, at grupperin-
gens foreninger er rykket tættere på ÅUF og tættere på hinan-
den, og jeg håber, at foreningerne har oplevet det samme.

De mellemfolkelige og internationalt arbejdende foreninger har 
hver især haft meget forskellige oplevelser af 2012. Når nogle 
af foreningerne ser tilbage på året, der gik, så er det præget af 
store opture, mens det for andre har været hårdt arbejde med 
store udfordringer. Andre igen vil kunne se tilbage på et år, der 
lignende så mange andre. Alle steder har der dog været gode 
oplevelser, også selvom det måske kun er i det små, når man 
mødes med de andre i bestyrelsen, byder velkommen til en ny 
gæst i landet eller ser et barn udvikle sig i lektiecafeen.

De mellemfolkelige og internationalt arbejdende foreninger kan 
være stolte af deres indsats, for deres foreningsfællesskaber 
har rammer, hvor børn og unge kan vokse og udvikle sig, og 
markerer sig med tanker om, hvordan vilkårene skal være for 
dem selv og andre både i Aarhus og omverdenen. 

Red Barnet Ungdom til Frivillig Fredag

Red Barnet Ungdom til Frivillig Fredag

Red Barnet Ungdom til Frivillig Fredag
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Beretning fra Børne- og Ungdomskorp-
sene

Af Anders Jørgensen, styrelsesmedlem

Hvis året 2012 skal beskrives med tre ord, så må det være 
samarbejde, gå-på-mod og STORT.

I en tid hvor alting handler om nedskæringer og krise, er det 
fantastisk at se, hvordan ungdomskorpsene gang på gang kan 
fokusere målrettet på det helt basale i deres værdigrundlag: 
Nemlig at skabe et rum for børn og unge, hvor det ikke handler 
om at kæmpe sig frem foran alle andre og skabe mest mulig 
personlig succes, men hvor det tværtimod handler om at finde 
det bedste i hinanden og skabe et meningsfuldt fællesskab til 
alles glæde. 

2012 blev også året, hvor vi tog endnu et skridt mod et stærkere 
tværkorpsligt samarbejde i Aarhus. Signe Trier Simonsens 
ansættelse kulminerede i det store tivoli-arrangement, hvor 
mere end 2000 børn, unge og voksne fra spejderbevægelsen 
og FDF havde et forrygende døgn i Tivoli Friheden. Deltagerne 
blev i bogstaveligste forstand udfordret både til vands, til lands 
og i luften sammen med alle Tivoli Frihedens øvrige gæster. 
Dette kæmpe projekt kunne kun lade sig gøre, takket være det 
store tværkorpslige samarbejde op til, hvor alle uanset farver og 
tilhørsforhold lagde et enormt arbejde i at udføre og afvikle hele 
projektet.

Jeg håber virkelig, at dette var det første spadestik mod et langt 
og givende samarbejde mellem korpsene i Aarhus-området. Vi 
skal naturligvis ikke slås sammen til et stort multifarvet korps, 
men forhåbentlig kan vi fremadrettet bruge hinandens styrker 
mod et fælles mål, nemlig at give børn og unge oplevelser for 
livet og fællesskaber med mening.

Det sidste, vi skal nævne fra 2012, er måske den største 
begivenhed nogensinde i Danmark, i hvert fald når det drejer 
sig om spejderbevægelsen. Jeg taler selvfølgelig om spe-
jdernes Lejr 2012. En lejr på 90 hektar, 35.000 deltagere, 4000 
spejdere fra 25 lande, op i mod 60.000 besøgende og næsten 
130.000 brugte ruller toiletpapir. Man kan i det uendelige blive 
ved med at komme med tal og andre målelige parametre, men 
i virkeligheden er det jo alle de ting, vi ikke kan veje og måle, 
der er rigtig interessante. Fællesskaber på tværs af regionale 
og internationale skel, oplevelser i så stor skala at det krævede 
flere marker og utallige måneder at bygge dem og pille dem ned 
igen, kulturmøde og forståelse og måske vigtigst af alt: hygge, 
samvær, venskab og den barnlige glæde ved at være en del af 
noget kæmpe stort og nyskabende.

Foto: Jonas Holmriis

Foto: Jonas HolmriisSpejdere og FDF’ere i Tivolu

Spejdere og FDF’ere i Tivolu

FDF til Frivillig Fredag
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Lejren var altså en succes på både deltagerniveau, men på 
et højere niveau var det jo endnu et bevis på, at korpsene på 
tværs kan skabe virkelig storslåede arrangementer, det er umu-
ligt at løfte alene.

2012 var en succes uden lige. Lad det være et eksempel, vi kan 
følge, når vi i det nye år skal gøre 2013 lige så godt, om ikke 
bedre.

Historier fra foreningslivet:

”Fire timer, hvor man bare er til 
stede”

På Spejderskibet Klitta mødes medlemmer af skibets 
forening hver tirsdag til aftensmad og en tur på vandet. 
Under de hvide sejl og det knirkende træværk har de et 
frirum fra hverdagens trummerum. ÅUF var i foråret med 
en tur på vandet.

Spejderflagene vejrer flossede mod den dybblå himmel over 
Aarhus træskibshavn. Under knirken og knagen fra træværket 
hejses de store hvide sejl et for et i et virvar af reb og skruer. Det 
er tirsdag, og medlemmerne af foreningen Spejderskibet Klitta 
mødes som sædvanligt til aftensmad og en tur på vandet. Her 
får de trænet manøvrer og sikkerhed i forbindelse med sejlads – 
og så hygger de sig. Da alt er på plads, glider det gamle træskib 
ubesværet forbi en flok kajakroere og ud i Aarhusbugten.

Under dæk er Frank på plads i køkkenet – denne tirsdag er 
aftensmaden hans ansvar. Der hakkes løg og gulerødder, 
mens snakken lystigt går om skibets historie og arbejdet med at 
vedligeholde det.

Det er medlemmerne selv, der står for vedligeholdelsen af Klitta. 
Om efteråret pilles sejl, tovværk og rig af skibet, og så bruges 
tirsdagene i løbet af vinteren på at male, sy, ordne tovværk og 
lave nye ting. Til marts sættes det hele på igen, og Klitta er klar 
til endnu en sæson fuld af både lange og korte ture på vandet. 
Vinden rusker i de store hvide sejl, og styrmanden styrer slag-
ets gang på dækket.

Det er et krav til medlemmer, at de er medlem af enten Det 
Danske Spejderkorps, De grønne pigespejdere eller KFUM-
spejderne. Men alle kan komme ned og se, om livet til søs – i 
hvert fald en gang om ugen – er noget for dem.

Skibet lejes ud, primært til spejderforeninger, men også ind i 
mellem til en efterskole. I foråret var en folkeskole en tur på 
søen for at lege pirater.  

Christine er kasserer og medlem i Foreningen Spejderskibet 

Spejderskibet sejler hver tirsdag

Christine sætter sejl på spejderskibet Klitta
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Klitta. Hun er ikke i tvivl om, hvorfor Klitta er en del af hendes 
fritid: ”Jeg får mine tirsdag aftener her.” 

Hun peger ud over vandet, hvor Helgenæs, Mols Hoved, Slet-
terhage og Samsø titter frem i horisonten. 

”Jeg behøver ikke at købe ind, lave mad og vaske op. Vi hygger 
os og snakker sammen. Og så får jeg lov at være praktisk på 
en måde, som jeg ikke ellers gør så meget. Jeg har akademik-
erfingre, så det er rart at få lov til at rykke i noget og lavet noget 
andet.”

Christine ved ikke særligt meget om træskibe, eller om sejlskibe 
i det hele taget, fortæller hun, men på Klitta kan hun komme og 
hygge sig og få oplevelser, der ikke ligner hverdagens pligter. 
”Her kan jeg komme væk. Jeg ved godt, at jeg har en eksa-
mensforberedelse til at ligge derhjemme, men det tænker jeg 
ikke over, når jeg er hernede. Det er fire timer rykket helt ud, 
hvor man bare er til stede.” 

Mens solen langsomt forsvinder bag Risskov, og Klitta glider til-
bage i havnen, bliver sejlene under knirken og susen taget ned. 
På land venter hverdagen, men næste tirsdag mødes de igen 
under de hvide sejl og den dybblå himmel.

Frank står for tirsdagens menu
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Beretning fra de øvrige foreninger

Af Christian Egander Skov, styrelsesmedlem

Foreningerne i kategorien øvrige har året igennem været 
optaget af deres mange og forskelligartede aktiviteter, der retter 
sig til såvel børn som unge.

Deres aktiviteter har favnet alt fra rolle- og brætspilsarrange-
menter til studenterpolitisk aktivitet på Aarhus Universitet, hvor 
nogle af foreninger gjorde brug af ÅUF’s tilstedeværelse på 
studiestartmesse.

De mange forskellige arrangementer og bredden i foreningernes 
tiltag er et eksempel på styrken og spændvidden i århusiansk 
foreningsliv.

Det skal også nævnes, at gruppen har været præget af, at dens 
repræsentant, Emil Melchior, i sommers rejste, hvorfor under-
tegnede blev indkaldt som suppleant og siden har trådt i den 
valgte repræsentants fodspor.

Historier fra foreningslivet:

Lodne ører og nye venskaber

Skoven genlyder af kommandoer og kampråb. Blandt 
en flok elvere syder løg og gulerødder i en gryde over et 
knitrende bål. Duften breder sig mellem skovens træer 
og tiltrækker både riddere og orker. Det er første søndag i 
april, og der er live rollespil på Vestereng i Aarhus.

I en lysning er der kamptræning for de yngste. Her øves forskel-
lige formationer og kampteknikker. En trold blander sig plud-
selig i træningen, men bliver slået tilbage af de unge tropper, 
hvorefter træningen genoptages. Det er dog ikke kun de fysiske 
kampe, der fylder denne søndag på Vestereng. Et omfattende 
taktisk spil og en række plots er tilrettelagt og udvikler sig, som 
dagen skrider frem.
 
”De ældre spillere er ikke så meget til de fysiske kampe og 
vil hellere gå rundt og skabe små intriger og sådan noget. Og 
så er der de yngre spillere, som gerne vil ud at brænde noget 
krudt af og løbe og slås. Begge parter skal have det sjovt, så 
selvfølgelig skal de unge have lov til at komme ud og opleve Einherjerne til første søndag
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rollespil og kæmpe. Men de kan også se, hvordan de lidt ældre 
spillere spiller og prøve at få lov til at være med der”, siger Lars 
Højgaard Meldahl, der er gamemaster og medlem af rollespils-
foreningen Einherjerne.
 
Plads til alle
’Første Søndag’ afholdes hver måned på Vestereng, og her 
støder elvere, orker, krigere, riddere, trolde og statsmænd i alle 
aldre sammen i vigtige slag og taktiske intriger. Her findes en 
verden, som er langt væk fra det Aarhus, de fleste kender. Her 
er der plads til lodne ører og nye venskaber.
 
”Folk kommer her af mange forskellige grunde. For det første 
er det hyggeligt, og mange har en masse venner herude. Det 
er også en god chance for at møde nogle nye mennesker. 
Derudover skaber det en form for højere selvværd eller bedre 
samvær, at man er sammen med nogen, som gerne vil arbejde 
sammen med en”, fortæller Lars.
 
Einherjerne
Bag hele dette eventyrland står foreningen Einherjerne. Det 
er en aarhusiansk rollespilsforening, som foruden live rollespil 
også arrangerer både bræt- og figurspil. Med ’Første Søndag’ 
forsøger man at skabe en alternativ måde at være sammen og 
have det sjovt på. Man aktiverer børnene, og dagen byder på 
masser af frisk luft. Arrangementet har omkring 60 deltagere, 
hvoraf cirka en tredjedel er medlemmer af Einherjerne.
Einherjerne holder til hverdag til på Eduard Suensensgade 3. 
Her er der et værksted, som alle medlemmer frit må benytte, 
og som hvert år bliver brugt til workshops op til forskellige sce-
narier. Derudover er der en stor stue, hvor man kan hygge sig, 
drikke en sodavand eller en enkelt øl, eller få et spil bordrollespil 
eller Warhammer.

Det taktiske spil fylder en del for de ældre spillere

Hos Einherjerne er der plads til både orker og trolde
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Beretning fra de politiske foreninger

Af Anders Storgaard, styrelsesmedlem

2012 har på mange måder været et overgangs år og var i mod-
sætning til 2011 og 2013 ikke et valg-år. PUS har derfor i det 
seneste år rettet sig mod at arrangere sociale begivenheder, 
som har kunnet samle de unge politisk aktive på tværs af poli-
tisk overbevisning.

I sensommeren inviterede PUS således til det årlige spil 
minigolf, hvor medlemmer fra de politiske foreninger kunne 
dyste om, hvem der kunne kalde sig den bedste ungdomspoli-
tiske minigolfspiller i Aarhus.

Det sociale islæt gjorde sig da også gældende, da de politiske 
foreninger samledes til en omgang “Tour des Chambres” i feb-
ruar 2013. Her havde politisk aktive en mulighed for at besøge 
hinandens lokaler - politiske modstanderes såvel som venners. 
Nogle vil måske hævde, at sådanne sociale begivenheder ikke 
høre PUS til, men jeg synes at vi kan være stolte over at have 
en politisk kultur, hvor man kan mødes med selv den værste 
politiske modstander over en øl og fejre det fælles bånd, vi 
trods alt har med hinanden.

ÅUF har derfor spillet en helt central rolle i at samle en gruppe 
af mennesker, der ofte ville stå ret langt fra hinanden og har 
dermed været med til at skabe en bedre og mere venskabelig 
politisk ungdomskultur i Aarhus. Jeg er derfor også sikker på at 
de bånd, der er blevet støbt mellem partierne, vil være med til at 
gøre dette års kommunalvalgkamp endnu mere sjov og lærerig.

2012 har ikke som andre år været 
præget af valgkamp

Sociale aktiviteter har været i fokus i PUS i 2012
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ÅUF TV fortæller historier fra forenin-
gerne

Har din forening et spændende arrangement eller event på 
programmet? Har du en fed idé til en debat? Eller kunne 
du bare godt tænke dig at få lavet et videoportræt af din 
forening? Siden maj har ÅUF TV givet ÅUF’s foreninger 
mulighed for at vise både daglige aktiviteter og skøre 
påfund frem! 

Jennifer Hansen har siden maj produceret en række TV-indslag 
med historier fra det aarhusianske foreningsliv for ÅUF TV. Hun 
har sejlet med spejderskibet Klitta, været med ÅUF’s foreninger 
til studiestartsmesse, set spejderne bygge en miniudgave af 
Aros og meget andet.

Ti produktioner er det blevet til i alt, som hver fortæller om en bid 
af det foreningsliv, som ÅUF’s foreninger udgør. Programmerne 
er løbende blevet sendt på TV Aarhus og Mediehus Aarhus, 
men er også tilgængelige på ÅUF’s egen Vimeo-kanal.

Et enkelt debatprogram er det også blevet til. I den første 
udgave af ÅUF Debat diskuterer Anders Storgaard (KU) og Per-
nille Rømer (DSU)  udnævnelsen af Aarhus som europæisk kul-
turhovedstad.

ÅUF Debat vil også i det kommende år sætte fokus på lokale 
problemstillinger, der vedrører unge og foreningslivet i Aarhus. 

Lær selv at lave tv
For at gøre det endnu lettere for ÅUF’s foreninger at udbrede 
budskabet om de mange aktiviteter afholdt Jennifer Hansen i 
efteråret et kursus i tv-produktion. 

Her blev deltagerne blandt andet klogere på den grundlæggende 
teknik, der skal til, for at betjene ÅUF’s videokamera. De lærte, 
hvordan kameraet indstilles og betjenes, så billederne bliver 
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ÅUF TV til Frivillig Fredag

ÅUF TV til Frivillig Fredag
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skarpe, har den rigtig farvemætning og er godt belyst. De lærte 
også hvordan og hvornår man bruger de forskellige mikrofoner, 
så lyden er i orden. De lærte kort sagt, hvordan man rent teknisk 
bruger kameraet til at fortælle den fede historie om sin forening. 

Men det var ikke det eneste. På kurset lærte deltagerne også, 
hvordan man tilrettelægger et videoindslag, så billederne passer 
sammen med indholdet. De fik de grundlæggende fortæller-
mæssige redskaber på plads, samt små tips og tricks til at sikre 
de pæne billeder og hvordan du gør videoen til en spændende 
historie.

ÅUF TV har brug for foreningerne
ÅUF vil gerne fortsætte med at fortælle foreningernes historier 
ved brug af video. Derfor skal vi fortsat både lave reportager og 
debatprogrammer. Men det er ikke ÅUF, der opfinder de sjove 
aktiviteter, og det er heller ikke altid ÅUF, der kan tage debat-
terne om de uenigheder, der er foreningerne imellem. Derfor 
har vi brug for jer. 

ÅUF stiller gerne både udstyr og teknik til rådighed. Om I selv 
kan filme, eller vi skal komme ud og hjælpe, finder vi ud af under-
vejs, men der er brug for jeres idéer til reportager og debatter, 
for at vi fortsat kan sende de gode foreningshistorier i æteren. 
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ÅUF TV besøger Fregatten Jylland
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Fuldt hus hos ÅUF

”Motivation,” lød det fra salen, da Rie Skårhøj spurgte ind 
til, hvad tilhørerne gerne ville ind på i løbet af oplægget.

Torsdag d. 1. november var der fyraftensmøde og åbent hus hos 
ÅUF. 35 frivillige unge fra det aarhusianske foreningsliv brugte 
torsdag aften i selskab med ÅUF. Der var inviteret til åbent hus 
på sekretariatet og til oplæg om ledelse af frivillige med Rie Fri-
lund Skårhøj. 

Faktisk var der så mange tilmeldte, at der få dage forinden måtte 
bookes et nyt og større lokale til oplægget.

De mange unge var mødt op for at få nogle gode råd og teknik-
ker til ledelse af de frivillige i deres foreninger. For hvordan moti-
verer man mennesker, når man hverken kan give dem højere 
løn, hæve/sænke-skriveborde eller mere ferie? Svarene er så 
mange, som der er frivillige, men Rie Skårhøj gav denne aften 
sit bud på nogle tilgange, som kan hjælpe en frivillig leder på vej. 

Derefter gik turen til ÅUF’s sekretariat, hvor den stod på rund-
visning, inden aftenen sluttede af med en sandwich og et oplæg 
ved Henrik Koch, sekretariatsleder, om ÅUF’s skjulte arbejde: 
interessevaretagelse, rådgivning og meget mere.

Rie Skårhøj fortæller om motivation af frivillige

På grund af de mange
tilmeldinger måtte der i sidste
øjeblik bookes et større lokale
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ÅUF’s grejbank

ÅUF stiller en masse grej og udstyr til rådighed og udlån 
for medlemsforeningerne. Kontakt ÅUF på 8613 8911 for at 
lave en aftale.

Hos ÅUF kan du låne:
 • Videoprojektor, lærred, computerhøjtalere
 • DV-kamera m. stativ og mikrofon (semi-professionelt  
 videoudstyr)
 • Digitalt spejlreflekskamera m. blitz og objektiver
 • Messeudstyr: brochureholder, høje cafe-borde,
 2 roll-up udstillingssystem (kræver egne bannere a 500  
 kr. pr stk.)
 • 2 håndholdte GPS
 • Mødelokaler
 • Portomaskine (mod regning på forbrug)

Du kan også købe billige kopier og storprint i sort/hvid og farve.
Kopi- og portomaskine kan bruges udenfor sekretariatets 
åbningstid.

Priserne på kopier er: 
 • A4, sort/hvid: 0,15 kr/stk
 • A4, farve: 0,35 kr/stk
 • A3, sort/hvid: 0,30 kr/stk
 • A3, farve: 0,70 kr/stk
 • A2, tyndt papir: 6 kr/stk
 • A2, tykt papir: 8,50 kr/stk
 • A2, foto: 11 kr/stk
 • A1, tyndt papir: 12 kr/stk
 • A1, tykt papir: 17 kr/stk
 • A1, foto: 22 kr/stk

I kan desuden få rabat på offentlig transport ved gennem ÅUF 
at købe institutionsklippekort. 

Hjælp og rådgivning
Personalet på ÅUF’s sekretariat kan hjælpe med og rådgive om: 
Tilskudsordninger, skat og moms, økonomi og regnskab, 
foreningsjura, det offentlige, projektansøgninger, kontakt til 
pressen, læserbrevsskrivning, pressemeddelelser, produktion 
af tv-indslag mv.

I er altid velkomne til at kontakte sekretariatet med spørgsmål 
af enhver art på telefon 8613 8911 eller på aauf@aauf.dk.

Du kan også finde hjælp og gode råd på aaufservice.dk
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Om ÅUF’s høringssvar til sport- og fritidspolitikken 2013-16

”Fordi vi VIL dem”

Der var fokus på partnerskaber, tilskud og attraktive omgiv-
elser i ÅUF’s høringssvar om sport- og fritidspolitikken 
2013-16. De folkeoplysende foreningers værdier og brede 
fællesskaber er bærende for aktiviteterne – og det skinnede 
igennem i hele høringssvaret. 

”For børnene er det en vigtig ting, at vi ikke er der, fordi vi får 
løn – men kun fordi vi VIL dem!”

Sådan skrev Jens Jødal, der er leder af FBI-klubben under 
KFUM og KFUK i Gellerup, i en mail til ÅUF. Anledningen var 
høringen om Aarhus Kommunes forslag til sport- og fritidspolitik 
2013-16. Synspunktet gik igen i ÅUF’s høringssvar, der også 
kom omkring partnerskaber og foreningernes rammer og faci-
liteter.

ÅUF’s foreninger har mange styrker og varetager mange vigtige 
opgaver i forhold til børn og unge i Aarhus. Det er ikke bare 
idrætsforeningerne, der har fysiske aktiviteter. Det bemærkede 
en gruppe af spejdere og FDF’ere i deres kommentar til fritid-
spolitikken. Spejderne tager på vandreture og fjeldture, bygger 
med rafter, hugger brænde, klatrer, sejler og meget mere. Rol-
lespillerne laver kampscener, bål og spiller spil i tung udklæd-
ning. Etnisk kulturelle foreninger dyrker idræt uden at være 
medlem af DGI eller Danmarks Idrætsforbund. Foreninger, som 
laver masser af motionsfremmende fysisk aktivitet, men som 
ikke dyrker konkurrencen som bærende element. Og det er 
netop styrken i disse foreninger. Her får de unge et fællesskab 
med det åbne kammeratskab som en grundværdi, og her yder 
foreningerne og de frivillige et stort bidrag til den mentale sund-
hed – og den er mindst lige så vigtig som den fysiske. 

De folkeoplysende foreninger er præget af værdier, som man 
ikke finder i de enkeltstående aktiviteter og korte projektperi-
oder, som man i dag tilbyder børn og unge i de udsatte bydele. 
I stedet for at tilbyde aktiviteter, som stort set er gratis, og som 
ligger tæt op ad foreningslivet, bør der gives tilskud til forening-
skontingenter samt til udstyr og ture i disse sammenhænge. På 
den måde får børn og unge i de udsatte områder en plads i 
varige aktiviteter, og foreningerne får langsigtede muligheder i 
disse dele af byen.

Demokratiformidling og naturpleje i partnerskaber
ÅUF’s foreninger løfter en lang række af vigtige opgaver, og ÅUF 
ser grundlæggende meget positivt på et samarbejde mellem 
kommunen og de folkeoplysende foreninger – de såkaldte part-
nerskaber. Opgaver som demokratiundervisning, naturpleje, 
naturformidling og andre aktiviteter, der i dag udbydes på ung-
domsskolerne, vil oplagt kunne løses i et samarbejde med de 
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frivillige. Med den rette støtte er der et vist potentiale, men de 
rent sociale opgaver ligger ikke i umiddelbar forlængelse af 
foreningernes primære aktiviteter. Derfor er det vigtigt, at kom-
munen ikke har større ambitioner for partnerskaberne, end 
foreningerne selv synes, de kan klare.

ÅUF skrev i høringssvaret, at det bør undersøges, hvor kom-
munens opgaver lapper over med de frivillige foreningers aktiv-
iteter. På den måde vil man få et meget bredere perspektiv på 
mulighederne for samarbejde. Der kan godt være tale om et 
samarbejde om opgaver, som kommunen i dag løser godt, og 
som ikke er udprægede problemområder.

Meningsfulde tiltag og attraktive områder
ÅUF fremlagde en række forslag, der kan gøre ordninger og 
tilskud både mere meningsfulde og lettere at gennemskue for 
foreningerne.

Lokaletilskuddet bør være mere simpelt, så foreningerne ikke 
længere skal bruge tid på at finde bilag på alt fra maling til toi-
letpapir. Foreninger med egne lokaler bør tilskyndes til at leje 
lokaler ud, ved at lejeindtægterne ikke fratrækkes foreningernes 
lokaletilskud. Kommunen bør undersøge, om aktivitetsstøtte-
ordningen understøtter nyere organisationsformer, der fx har 
brugere både i og uden for medlemskredsen. Det bør også 
undersøges, hvad konsekvenserne vil være for de mere tradi-
tionelle foreninger, hvis man ændrer på aktivitetsstøtten.

Vedligeholdelsen af de kommunale lokaler klares i dag alene 
ved brug af eksterne håndværkere, mens foreninger i egne 
lokaler i høj grad benytter sig af egen arbejdskraft. ÅUF ønsker 
at give foreningerne i kommunale lokaler et incitament til at tage 
et medansvar for vedligeholdelse og besparelse på el, vand og 
varme – vel at mærke uden at foreningerne pålægges flere 
administrative opgaver. 

Endelig er det afgørende, at foreningerne har nogle ikke bare 
brugbare, men også attraktive omgivelser. Det er klart, at det 
kræver visse faciliteter, hvis en spejdergruppe skal kunne lave 
aktiviteter på hverdage, hvor man ikke altid kan tage ud af byen. 
Som spejderne og FDF’erne skrev til ÅUF:

”Bål, raftebyggeri og fælles lege med 50-100 deltagere kræver 
plads og faciliteter inden for en sådan afstand til lokalerne, at et 
barn kan gå på toilettet uden at skulle have en leder til at følge 
sig frem og tilbage.”

Hvis forenings- og fritidshuset på Fjordsgade Skole skal blive 
et unikt center for fritid og idræt, er det afgørende, at skolen 
ombygges til et attraktivt sted, hvor mange forskellige typer af 
aktiviteter kan finde sted. Nøjes man med små renoveringer, vil 
stedet primært tiltrække traditionelle læringsaktiviteter
 – ikke ÅUF’s foreninger. 



22

LÆ
S

E
R

B
R

E
V

Læserbrev, Stiften den 8. januar 2013

Det frivillige foreningsliv - et spørgs-
mål om sundhed

Af Mia Egander Skov, formand for Århus Ungdommens 
Fællesråd

Særligt i januar bliver mange mennesker bevidste om, at det er 
vigtigt at leve sundt. Og når man tænker på sundhed, tænker 
man for det meste på fysisk aktivitet og sund kost. Det gør 
Aarhus Kommune også. Både i kommunens sport- og fritid-
spolitik og i dens sundhedspolitik betoner man vigtigheden af 
især idræt og andre fysiske aktiviteter, fordi fysisk sundhed har 
mange fordele. Fysisk aktive mennesker lever generelt læn-
gere, er sjældnere syge og har det også bedre mentalt. Men 
det er uhyre vigtigt, at man noterer sig, at denne påvirkning 
mellem mental og fysisk sundhed går begge veje. Har man det 
ikke godt mentalt, er der sandsynlighed for, at det vil udvikle 
sig til fysisk sygdom.

Sundhedsstyrelsen afholdt allerede i 2010 et seminar om 
emnet, som fik overskriften ”Ingen sundhed uden mental 
sundhed”. Her udtalte daværende centerchef for Sundhedssty-
relsens Center for Forebyggelse Else Smith blandt andet:
”Det tyder på, at mental sundhed ikke bare er en beskyttende 
faktor over for visse psykiske lidelser, men også har betydning 
for et bredere spektrum af sygdomme. Det betyder faktisk 
noget, hvordan vi går og har det.”

I forbindelse hermed oplistede seminaret en række faktorer, 
som har betydning for den mentale sundhed hos det enkelte 
menneske. Blandt disse faktorer kan nævnes ”høj tiltro til at 
kunne håndtere udfordringer”, ”social støtte, integration og 
rummelighed” samt ”meningsfuldhed og sammenhæng”.

Hos Århus Ungdommens Fællesråd mener vi, at disse fak-
torer i høj grad er til stede og næres i det frivillige foreningsliv. 
Om man så er spejder, ungdomspolitiker, rollespiller eller 
noget helt fjerde. I det frivillige foreningsliv får man ansvar og 
bliver betroet opgaver, som man glædes ved at kunne løse 
for foreningen. Man anerkendes for sit engagement, og man 
møder mennesker, som interesserer sig for de samme emner 
og aktiviteter, og som er en del af fællesskabet, fordi de gerne 
vil. De taler med dig af lyst, ikke af tvang. Dét skaber mening i 
tilværelsen, højner selvværdet og giver dig fornemmelsen af at 
være et aktiv for det pågældende fællesskab. 

Jeg har dyrket sport og været fysisk aktiv hele mit liv, men jeg 
ville ønske, at kommunen blev bedre til at huske det forening-
sliv, som i betydelig grad bidrager til sundheden – den mentale 
sundhed og herigennem også den fysiske sundhed. 



23

TILS
K

U
D

Anlægspuljen:

Bålhytte og te-køkken

Solceller på taget, nye vinduer og døre, bedre toilet-
ter og et te-køkken. Det er bare nogle af de forbedringer 
ÅUFs’foreninger får råd til med tilskud fra anlægspuljen 
2012. Også tilskud til særligt dyrt materiel gav nye 
muligheder for ÅUF’s foreninger. 

I 2012 var det fjerde gang, de aarhusianske foreninger kunne 
søge tilskud fra anlægspuljen. Puljen blev til efter en sammen-
lægning af krone-til-krone puljen og anlægspuljen til idræts-pro-
jekter i 2009.

Tilskud til både nyt og gammelt
Anlægspuljen giver tilskud til nye forenings- og fritidsfaciliteter, 
men også til ombygning, modernisering og renovering af de faci-
liteter, foreningerne har i forvejen. I denne omgang har otte af 
ÅUF’s foreninger fået tilskud, og det har givet gode muligheder 
for forbedringer af det gamle, men også for at søsætte helt 
nye idéer. De fleste af pengene skal bruges til reparationer og 
forbedringer, men en enkelt helt ny bygning bliver det også til. 
FDF Hjortshøj har nemlig fået tilskud til at bygge en bålhytte 
med både bænke og bålsted.

Mens det blandt de folkeoplysende foreninger mest er spejdere 
og FDF’ere, der har søgt og fået tilskud fra anlægspuljen, er 
det også blevet til et pænt tilskud til Indre Missions Ungdom i 
Åbyhøj. Her skal man have forbedret mødesalen og have lavet 
et te-køkken.

For at få tilskud fra anlægspuljen skal foreningerne selv betale 
halvdelen af de samlede udgifter. Er der tale om energibespar-
ende tiltag, kan man nøjes med en tredjedel. 

Særligt dyrt
Endnu flere foreninger har fået midler gennem puljen til Sær-
ligt Dyrt Materiel. 105.540 kr. er fordelt til alt fra telte over vid-
eoprojektorer til bådmotorer.  25 foreninger har fået glæde af 
pengene, der blev fordelt af to omgange – både i foråret og i 
efteråret. Det svarer til cirka en femtedel af ÅUF’s medlems-
foreninger.
Ligesom ved anlægspuljen, skal foreningerne selv betale 
halvdelen af udgifterne til de indkøb, de søger tilskud til. 

Næste frist for ansøgninger til anlægspuljen er den 1. oktober 
2013.

Næste frist for at søge tilskud til særligt dyrt materiel er den 15. 
april 2013.

Se mere på aauf.dk eller på Aarhus Kommunes hjemmeside.
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Frivillig fredag skaber interesse og 
motivation

Red Barnet Ungdom er taget til Frivillig Fredag. Her snakker 
de med en masse mennesker om, hvad børnekonventionen 
er, men også om deres forening.

”Der er mange, der bliver overraskede over, at vi hedder Red 
Barnet Ungdom, og at vi ikke bare er en del af Red Barnet. 
Det med, at det er en ung-til-ung-relation, synes folk er ret fedt 
og nyt,” siger Sif Emilie Berg, der er kommunikationsansvarlig i 
Red Barnet Ungdoms lokalforening i Aarhus.

I Red Barnet Ungdom kan det mærkes, at interessen stiger, når 
de har været ude til arrangementer som Frivillig Fredag. På den 
konto får de ikke bare et par nye medlemmer, de får også skabt 
en genkendelighed, der måske har en effekt, næste gang folk 
støder på organisationen.

Internt i foreningen er der også en positiv effekt af frivilligdagen.

”Jeg kan mærke, at de frivillige, inklusiv mig selv, bliver enormt 
motiverede af at møde folk med det, man laver og få reaktio-
ner på det. Så det er også med til at holde ens egen interesse 
kørende,” fortæller Sif. 

Red Barnet Ungdom har taget en andedam med, hvor man kan 
fiske artikler fra Børnekonventionen. De har også lavet en graf-
fiti-væg, hvor folk kan skrive, hvad de synes, børn skal have ret 
til.

“Frivilligt arbejde tiltaler folk i dag”
Hos Frivilligcenter Aarhus mærker man den stigende interesse 
for frivilligt arbejde som en generel tendens. Det fortæller Gry 
Trust Mertz, der er sekretariatsmedarbejder hos Frivilligcenter 
Aarhus. 

”Jeg kan mærke en generel stigning i interessen for frivilligt 
socialt arbejde, og det tror jeg, der er flere årsager til,” siger Gry.

Hun peger på den strategi, for civilsamfundet der er blevet lagt 
på regerings- og folketingsniveau, men også på samfundsud-
viklingen mere generelt. 

”Jeg tror simpelthen, at det er noget, der tiltaler folk i dag, men vi 
kan også mærke, at der er meget ledighed. Vi får nogle utroligt 
højt kvalificerede frivillige, der er interesserede i at komme ud 
og bruge deres kompetencer, gøre en forskel for andre og holde 
sig selv i gang på en positiv måde.” 

Gry Mertz til Frivillig Fredag
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Gry peger på, at også mange studerende har fået øjnene op for, 
at det her giver meget mere end at stå og være tankpasser. Det 
kan være svært at få et studierelevant job, men ved at lave frivil-
ligt arbejde kan de studerende få erfaring, noget godt på CV’et 
og blive bedre til at passe et job, når de engang er færdige med 
studiet.

Gry fortæller, hvordan en dag som Frivillig Fredag er med til at 
vise bredden i det frivillige arbejde, fordi alle mulige forskellige 
foreninger er samlet. Det giver borgere en rigtig god mulighed 
for at se, hvad der er, og blive inspireret.

”Det kan være, der kommer nogen her, som ikke er opmærk-
somme på muligheden for at blive frivillig, og de kan jo så få 
gode idéer i dag. Der skal nok være nogen, der selv finder vej, 
men jeg synes, det er fint at få lidt fokus på det. Og det er jo 
de frivillige foreninger selv, der er bedst til at fortælle om deres 
arbejde.”
 
Frivillig Fredag er en landsdækkende kampagne, der har til 
formål at anerkende og sætte fokus på frivilligheden i alle afsky-
gninger. Frivillig Fredag falder hvert år på den sidste fredag i 
september og blev i 2012 afholdt for anden gang.

Frivillig Fredag afholdes igen d. 27. september 2013.

Frivillige og forbipasserende på Bispetorv

Både Storetorv og Bispetorv var i brug Fredag

Red barnet Ungdom til Frivillig Fredag
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Ung indflydelse skal være en selvfølge

ÅUF’s omfattende arbejde med Børn og Ungebyrådet 
gavner ikke bare de 31 unge, der sidder i byrådet. Med 
det elektroniske valg til ungebyrådet, der blev afholdt i 
oktober, blev flere tusinde unge inddraget i processen. 
Arbejdet peger fremad mod et kommunalvalg i 2013 med 
masser af ung indflydelse.

Evalueringerne fra sidste års Børn og Unge-byråd talte deres 
tydelige sprog: Ungebyrødderne anno 2011-12 har fået en 
politisk indflydelse, de aldrig havde drømt om, før arbejdet med 
ung kommunalpolitik begyndte.

På det femte og afsluttende møde sagde Caroline, som er 
repræsentant for området Gl. Horsensvej, blandt andet: 

”Jeg er meget overrasket over, hvor meget indflydelse vi har, 
og hvor seriøst vi bliver taget. Man bliver behandlet som et 
voksent menneske, og ikke bare som et barn, som man tit 
bliver i skolen.”

Daniel fra området Skanderborgvej supplerede hende: 

”Man møder det voksne byråd, og før jeg gik ind der, troede jeg 
ikke, at de ville tage os særligt seriøst. Men det gjorde de!”

Introdag i Børn og Unge-byrådet

Første møde i byrådssalen
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De unges evaluering af arbejdet med Børn og Unge-byrådet 
i 2011-12 har betydet, at møderne i det nye ungebyråd aller-
ede begyndte i oktober og først afsluttes ved udgangen af 
april. De unge ville gerne have flere møder, og det har de fået. 
Samstemmende fortæller de, hvordan de har forandret sig, 
er blevet bedre til at tale, argumentere og forstå politik, og at 
de har fået nye venskaber. Nogle har endda ad andre veje 
engageret sig i politik.

De nye byrødder får ikke bare flere møder og en længere 
periode – de er også blevet valgt på en anden og mere 
demokratisk måde end deres forgængere. 

I oktober blev der afholdt valg på de fleste af de aarhusianske 
folkeskoler og også på mange af privatskolerne. Over 9000 
unge var stemmeberettigede. Valget var en oplagt mulighed 
for at sætte fokus på valg og demokrati i skolerne, ligesom 
det var en mulighed for ung indflydelse i Aarhus – ikke bare 
for de 31 unge, der blev valgt, men også for de mange unge 
vælgere. Valget gav de unge en unik mulighed for at opleve 
demokrati i deres nærmiljø, hvor kandidaterne var på deres 
egen alder og emnerne vedrørte deres hverdag.

Valghandlingen blev tilmed afviklet elektronisk – en metode, 
som ikke bare er omdiskuteret i Aarhus, men også på lands-
plan. Borgerservice udviste da også interesse for systemet.

Noget tyder på, at der er hårdt brug for positive demokratiske 
oplevelser for den aarhusianske ungdom. Ved sidste kom-
munalvalg var valgdeltagelsen i Aarhus ikke bare historisk 
lav – blandt de unge vælgere var den endnu lavere end blandt 
resten af befolkningen.

I efteråret 2013 er der kommunalvalg. Aarhusianerne skal 
træffe afgørende valg, som kommer til at have indflydelse 
på deres hverdag. I Danmarks yngste by, vil det udgøre et 
alvorligt demokratisk problem, hvis den negative udvikling 
fortsætter. Hvis de unge ikke går til stemmeurnerne, bliver de 
ikke repræsenteret i byrådet. Set i dette perspektiv er det i 
dag vigtigere end nogensinde, at de unge vænner sig til den 
demokratiske deltagelse og til aktivt at forsøge at få indflydelse 
på deres hverdag.

ÅUF forsøger med Børn og Unge-byrådet at gøre ung ind-
flydelse til en selvfølgelighed. Også uden for dette forum har 
ÅUF tidligere taget initiativ til tværpolitiske projekter rettet mod 
unge – og vi er klar til igen at slå et slag for, at Kommunal-
valget i 2013 også bliver de unges valg. 
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Læserbrev, JP Aarhus den 12. maj 2012

Få førstegangsvælgerne med på valg-
vognen

Af Mia Egander Skov, formand for Århus Ungdommens 
Fællesråd

Ved kommunalvalget 2009 glimrede de aarhusianske unge 
ved deres fravær både i forhold til resten af befolkningen og 
i forhold til tidligere kommunalvalg. At de unge ikke stemmer 
ved kommunalvalgene, er et alvorligt demokratisk problem for 
Danmarks yngste by.
I sidste uge henvendte de aarhusianske ungdomspartier sig til 
byens uddannelsesinstitutioner i frustration over, hvor vanskel-
igt det er for dem at få lov at komme ud og fortælle om deres 
politik og arbejde. 

Frygt for indoktrinering
Frustrationen blandt ungdomspartierne og den lave stem-
meprocent i 2009 er tydelige tegn på, hvor forkert den politiske 
og demokratiske oplysning håndteres i Aarhus, og emnet var 
da også på dagsordenen på sidste byrådsmøde. På uddan-
nelsesinstitutionerne er frygten for indoktrinering af de unge 
kommet til at fylde mere end ansvaret for en engageret og 
indholdsrig oplysning.
Der kan være langt fra det demokrati, man læser om i lær-
erbørgerne, og det taktiske spil, man ser i fjernsynet, til den 
ungdomspolitiske virkelighed. 
Hvis man vil have de unge til stemmeurnerne, er det 
afgørende, at de mødes af andre unge med interesse for poli-
tik. De politiske forskelle bliver først sjove, når de leveres med 
indlevelse og ungt engagement.
En anden mulighed er, at man, som Valgretskommissionen 
også foreslår, videreudvikler og koordinerer de skolevalg, der 
allerede afholdes på mange skoler.

Obligatorisk valgdag
En obligatorisk årlig valgdag på alle skoler ville give den poli-
tiske oplysning et kæmpe løft og vænne de unge til valghan-
dlingen. 
Man ville desuden kunne kombinere en sådan valgdag med 
valget til Børn og Unge-byrådet. På den måde ville der være 
både et politisk oplysende perspektiv og et helt konkret resultat 
af valgene, nemlig sammensætningen af Børn og Unge-byrå-
det. 
I foreningslivet står de unge klar til at løfte et ansvar, men de 
kan ikke gøre det alene. Det kræver, at skolerne bliver mere 
ambitiøse på området, og at politikerne tør handle: Luk de 
politisk aktive unge ind på skolerne, og lad os se politisk mod 
og ambitiøse tiltag, som kan  sikre, at også de yngste vælgere 
kommer med på valgvognen. 
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ROptagelse af nye medlemmer

En enkelt organisation, SILBA Aarhus, har søgt om optagelse 
i ÅUF

Medlemskab af ÅUF er bestemt af §3 i ÅUFs vedtægter, fem 
krav skal være opfyldt for at kunne blive medlem, herunder trykt 
med fed skrift. Tilhørende oplysningerne fra SILBA er under 
hvert punkt markeret med kursiv.

Er idebestemt/samfundsengagerende
§ 4. Foreningens formål er:
	 •	at	støtte	og	fremme	politiske	partier,	ungdomsorgani	
 sationer og organisationer i EU’s nye medlems- og
 nabolande, der arbejder for frihed og demokrati.
	 •	at	øge	danskernes	kendskab	og	bevidsthed	om	EU’s		
 nye medlems- og nabolande.

Primært driver børne- og ungdomsarbejde, eller har en 
selvstændig børne- og ungdomsafdeling
Der er intet i vedtægterne, som beskriver at foreningen er en 
ungdomsorganisation, men deres medlemstal viser, at hoved-
parten er unge under 25 år. 
Antal medlemmer oplyst af foreningen: 177, heraf under 25 år: 
108, over 25 år: 69

I udgangspunkt er åben for alle, som tilslutter sig forenin-
gens formål
§ 3.  Stk. 1. Som medlemmer optages enkeltpersoner, der  
 sympatiserer med frihed og demokrati, og som kan   
 tilslutte sig foreningens målsætning.(…)
  Stk. 2. Øvrige foreninger og virksomheder kan optages  
 som støttemedlemmer i lokalforeningen uden medlems 
 rettigheder(…)

Er demokratisk opbygget og styret
§ 8. Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er general-
 forsamlingen, som afholdes hvert år senest med
 udgangen af februar.(…)
 Stk. 4. Stemmeret og valgbarhed ved generalforsamlin 
 gen har alle til generalforsamlingen indkaldte medlem 
 mer som nævnt i stk. 2. 

Har sit virke i Aarhus Kommune
§ 2.  Foreningen er hjemmehørende i Aarhus Kommune

 
SILBA foreslås optaget i grupperingen: mellemfolkelige- og 
internationalt-arbejdende foreninger. 

Sidste Skoledag 2012
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Personvalg

Medlemmer af ÅUF’s medlemsforeninger kan stille op til 
ÅUF’s styrelse helt frem til valget på årsmødet. En del af 
styrelsens medlemmer har valgt at genopstille. Her får du 
et overblik.

Formand
Nuværende formand Mia Egander Skov genopstiller ikke.
Styrelsen indstiller Cecilie Hansen (Red Barnet Ungdom), 
nuværende styrelsesmedlem for de internationalt arbejdende 
foreninger. 

Næstformand
Nuværende næstformand, Nicoline Bundgaard (Frit Forum) 
genopstiller.

Kasserer
Nuværende kasserer Rasmus K. Pedersen gemopstiller ikke. 
Styrelsen indstiller Hans Henrik Juhl (Borgerlig Unge Unions 
Skeptikeres Klub) til posten.

Repræsentant for de religiøse foreninger
Nuværende styrelsesmedlem Katrine Oest genopstiller.

Repræsentant for børne- og ungdomskorpsene
Nuværende styrelsesmedlem Anders Jørgensen genopstiller. 

Repræsentant for de politiske foreninger
Nuværende styrelsesmedlem Anders Storgaard
genopstiller ikke.

Repræsentant for de mellemfolkelige og internationalt 
arbejdende foreninger
Nuværende styrelsesmedlem Cecilie Hansen genopstiller ikke 
til denne post.

Repræsentant for de øvrige foreninger
Nuværende styrelsesmedlem Christian Skov genopstiller ikke. 

Det understreges, at det er muligt at stille op til styrelsen helt 
frem til valgets afholdelse.

Den nuværende styrelse gør opmærksom på, at der er 
planlagt styrelsesweekend for den nye styrelse d. 9. - 10. 
marts 2013.

Cecilie Hansen

Nicoline Bundgaard

Katrine Oest

Anders Jørgensen
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Regnskab 2012

Århus
Ungdommens

Fællesråd

Regnskabsrapporten kan læses i sin helhed på www.aauf.dk
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Ledelse
Daglig ledelse

Sekretariatsleder    Henrik Koch

Styrelse

Formand     Mia Egander Skov  Borgerlige Unge
         Unions Skeptikeres Klub

Næstformand    Nicoline Bundgaard  Frit Forum

Kasserer     Rasmus K. Pedersen  Konservative Studenter

Børne- og Ungdomskorps  Anders Jørgensen  FDF

Politiske Ungdomsforeninger   Anders Storgaard  Konservativ Ungdom

Mellemfolkelige og internationalt Cecilie Hansen  Red Barnet Ungdom
arbejdende Foreninger       

Religiøse foreninger   Katrine Oest    Helligåndskirkens Børne-
         og ungdomsarbejde

Øvrige Foreninger   Christian Egander Skov Konservative Studenter
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Revisionspåtegning
Til medlemmerne i Århus Ungdommens Fællesråd

Jeg har revideret årsrapporten for Århus Ungdommens Fællesråd for regnskabsåret 1. januar – 31.
december 2012.
Organisationens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Mit ansvar er på grundlag af min
revision at afgive en konklusion om årsrapporten.

Den udførte revision

Regnskabet er opstillet på grundlag af foreningens bogføring, som jeg stikprøvevis har efterprøvet.

Jeg har afstemt kassen samt afstemt bank- og girobeholdninger med eksternt materiale. Jeg har
gennemgået tilgodehavender og påset, hvorvidt beløbene er indgået på regnskabsaflæggelses
tidspunktet. Jeg har gennemgået dokumentationen for skyldige beløb.

Jeg har endvidere påset, at der foreligger regnskaber for de af ÅUF administrerede offentlige
tilskudsmidler.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Konklusion
Det er min opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af organisationens aktiver,
passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af organisationens
aktiviteter i regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012.

Århus, den 31. januar 2013

Lars Brix
revisor  
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Årsrapport for Århus Ungdommens Fællesråd for 2012 - 6 

Hovedtalsoversigt 
Set over en 5-årig periode kan organisationens udvikling beskrives ved følgende hovedtal: 

  2012 2011 2010 2009  2008 
        
Resultatopgørelse        
Omsætning  894.943 928.492 956.097 883.449  906.093
Projekt- og 
aktivitetsomkostninger  274.268 287.778 297.787 291.378  319.836
Kapacitetsomkostninger  598.736 629.701 624.184 589.424  593.555
Resultat af ordinær primær drift  21.938 11.011 34.126 -1.832  -7.298
Resultat af finansielle poster  10 309 -671 376  7.424
Resultat af ekstraordinære 
poster  22.924 0 0 0  0
Årets resultat  44.872 11.320 33.445 -1.456  126

Balance        
Balancesum  498.322 704.907 417.004 653.772  357.182
Investeringer i materielle        
anlægsaktiver  0 51.266 0 0  -50.648
Egenkapital 326.045 281.173 269.853 236.397  237.852
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Årsrapport for Århus Ungdommens Fællesråd for 2012 - 7 

Regnskabsberetning
Resultatopgørelse

Årets omsætning andrager kr. 894.943 mod en budgetteret omsætning på kr. 876.529. 

Vi har i regnskabet kunnet konstatere den positive effekt af vores indsats for at spare på nogle af 
de faste udgifter i form af lokaleomkostninger samt porto og telefonudgifter. Disse udgifter ligger 
alle lavere end budgetteret. Dermed er det lykkede at nedbringe nogle af vores faste udgifter i 
forbindelse med de nedskæringer, vi har været udsat for. 

Vi har i år investeret i nyt EDB-udstyr til sekretariatet. Det har længe været tiltrængt, og betyder en 
mere gnidningsfri daglig drift. Der er tale om PC, printere og server. Udgifterne i den forbindelse 
beløber sig til 16.136 kr., en smule højere end budgetteret. 

Udgiften til styrelsesmøder ligger i 2012 en del over det budgetterede. Dette skal dog først og 
fremmest ses i lyset af, at styrelsen har afholdt flere møder også lange udviklingsmøder. 

Som følge af ændrede momsregler med tilbagevirkende kraft (10 år) har vi haft mulighed for at få 
momspenge retur for ”bespisning af forretningsforbindelser og interne møder”. Der er tale om 
22.924 kr., hvoraf en stor del er renter. De ekstraordinære midler har vi valgt at henlægge til 
aktiviteter. 

Hyttefortegnelsen er ikke udkommet i en ny udgave i år, hvorfor indtægten udelukkende har været 
i form af løssalg af tidligere udgaver i alt 3.092 kr. Der er stadig nogle skyldnere, der mangler at 
betale for modtagelsen af hyttefortegnelsen i 2011- samlet 2.755 kr., som vi har flyttet til tab på 
debitorer. Derfor er hyttefortegnelsens omsætning i 2012 kun 337 kr. Vi kan håbe at få lidt af 
tilgodehavendet ind igen. I det kommende år vil vi arbejde på at digitalisere hyttefortegnelsen, der 
altså ikke længere vil udkomme i papirudgave. 

Sidste Skoledag-arrangementet i Mindeparken balancerede igen i år. 

Børne- og Ungebyrådet har i år bidraget positivt til årsregnskabet. Vi har haft udgifter på 147.597 
kr. Det er lidt over det budgetterede på 139.000 kr. Vi modtager tilskuddet til ungebyrådet, så det 
følger ungebyrådsåret fra sommer til sommer, fremadrettet vil vi modtage 2/3 af tilskuddet i 
efteråret og 1/3 i foråret. Det betyder, at vi i 2012 har modtaget ca. 23.000 kr. mere i tilskud end 
budgetteret. Hvilket er lidt over det underskud vi havde i efteråret 2009. På det lange sigt skal 
ungebyrådet løbe rundt i sig selv.  

Samlet set betyder dette, at årets resultat før resultatdisponering er positivt med 44.872 kr. mod et 
budgetteret underskud på 19.710 kr. Dette skal ses i lyset af både de ekstraordinære momspenge 
og det forsinkede tilskud til Børne- og Ungebyrådet. 

Balance

Balancesummen andrager pr. 31/12 2012 kr. 498.322 og er således faldet med kr. 206.585 i 
forhold til 2011. Balancesummens fald forklares hovedsagelig af, at administrationstilskuddet for 1. 
kvartal 2012 indgik på foreningens konto før nytår 2011.  

Egenkapitalen andrager kr. 326.045. Det giver efter bestyrelsens holdning plads til øget aktivitet. 
En moderat mindre egenkapital vil stadig kunne sikre foreningens likviditet igennem året og 
fungere som økonomisk stødpude mod besparelser og den generelle økonomiske usikkerhed, i de 
kommunale budgetter i de kommende år. Derfor budgetterer vi i 2013 med et underskud som 
konsekvens af et højere forbrug på aktiviteter. 
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Regnskab Budget Regnskab Budget
2012 2012 2011 2013

Resultatopgørelse

Kontingenter, tilskud og salg:
Kontingenter 12.672         12.672        11.520         14.040        
Adm. tilskud Samrådet 6.000           6.000          6.000           5.000          
Administrationstilskud 658.856       658.857      660.475       660.000      
Særskilt aktivitetstilskud (Sidste Skoledag / BU byråd) 189.070       159.000      160.204       159.000      
Omsætning Hyttefortegnelse 337              10.000        55.106         1.000          
Andre indtægter 28.008         30.000        35.187         30.000        
Kontingenter, tilskud og salg i alt 894.943       876.529      928.492       869.040      

Møder og honorarer:
Årsmøde 7.486           7.000          5.305           7.000          
Styrelsesmøder 11.224         8.000          8.518           8.000          
Receptioner 5.513           7.000          6.020           -             
Andre møder 8.287           8.000          9.919           8.000          
Transportomkostninger 6.393           5.000          3.810           5.000          
Telefon-kontorgodtgørelse 6.700           6.900          6.900           6.900          
Møder og honorarer i alt 45.603         41.900        40.472         34.900        

Produktions- og aktivitetsomkostninger
"Sidste Skoledag" 19.225         20.000        21.204         20.000        
Børn og Unge-Byråd 147.597       139.000      139.254       139.000      
Foreningskampagne 1.953           3.000          2.101           3.000          
Andre aktiviteter (arbejdsprogram) 18.032         10.000        3.069           30.000        
Informationsvirksomhed 8.730           10.000        4.063           10.000        
Produktionsomkostninger hyttefortegnelsen 3.965           5.000          47.309         15.000        
Vareforbrug vedr. andre indtægter 29.163         29.000        30.307         29.000        
Aktiviteter i alt 228.665       216.000      247.307       246.000      

Administration:
Lokaleomkostninger (Rengøring, alarm og forsikring) 25.733         29.000        29.379         27.000        
Kontorartikler, bladhold og licens 13.432         18.000        22.504         18.000        
Porto, telefon og datalinier 26.998         35.000        38.932         32.000        
Revisionshonorar samt revisionsmøder 3.100           4.600          3.843           3.100          
Kontorinventar -               5.000          680              10.000        
Fotokopiering 11.506         13.000        13.620         12.000        
EDB omkostninger 16.136         12.000        16.143         15.000        
Småanskaffelser, gaver og diverse 5.018           7.500          8.365           7.000          
Moms retur (24.106)        (29.000)      (33.885)        (29.000)      
Administration i alt 77.817         95.100        99.582         95.100        

Regnskab og Budget
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Årsrapport for Århus Ungdommens Fællesråd for 2012 - 10

Regnskab Budget Regnskab Budget
2012 2012 2011 2013

Gager og lønninger:
Gager og lønninger m.v. 728.236       811.000      766.947       807.750      
Efter- og videreuddannelse 11.768         24.150        18.490         24.150        
Projektløn (105.769)      (89.000)      (117.339)      (92.000)      
Løntilskud (130.405)      (219.000)     (155.067)      (220.000)     
Gager og lønninger i alt 503.830       527.150      513.031       519.900      

Afskrivninger:
Afskrivninger i alt: 17.089         17.089        17.089         17.089        

Finansieringsindtægter (netto) (1.515)          (2.000)        (1.790)          (1.500)        
Transaktionsomkostninger 1.505           1.000          1.481           1.500          

Omkostninger i alt 872.994       896.239      917.172       912.989      

Årets primære driftsresultat 21.948         (19.710)      11.320         (43.949)      

Ekstraordinære poster 22.924         
Anvendt henlæggelser -               12.500        -               30.000        
Årets resultat i alt 44.872         (7.210)        11.320         (13.949)      

Balance pr. 31. december

Aktiver

Anlægsaktiver:
Inventar, maskiner og IT-udstyr 17.089 34.178

Omsætningsaktiver:
Klippekort 1.020 690

Omsætningsaktiver i alt 1.020 690

Tilgodehavender:
Hyttefortegnelse 966 8.060
Medlemsforeninger og øvrige debitorer 2.418 360
Told og Skat, moms 22.417 33.885
Andre kortfristede debitorer 137.116 13.991
Tilgodehavender løntilskud 0 0
Periodeafgrænsningsposter 3.082 3.298
Tilgodehavender i alt 165.999 59.594

Likvide beholdninger 314.214 610.445

Aktiver i alt 498.322 704.907
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Årsrapport for Århus Ungdommens Fællesråd for 2012 - 11

Regnskab Regnskab
2012 2011

Passiver:

Egenkapital
Primo 212.147 200.827
Årets resultat 21.948         11.320         
Ultimo 234.095 212.147

Henlæggelser, aktivitet og udvikling primo 69.026 69.026
Tilgang/afgang af henlæggelser 22.924 0
Henlæggelser, aktivitet og udvikling ultimo 91.950 69.026

Egenkapital og henlæggelser i alt 326.045 281.173

Indestående tilskudspuljer
Primo lederuddannelse 44.292 45.381
årets tilskud 38.654 38.748
årets forbrug (38.532)        (39.837)        
Ultimo lederuddannelse 44.414 44.292

Primo særligt dyrt materiel 13.132 10.405
årets tilskud 93.351 93.554
årets forbrug (105.640)      (90.827)        
Ultimo særligt dyrt materiel 843 13.132

Kreditorer:
Diverse kreditorer 5.273 6.773
Feriepengeforpligtigelser 49.999 50.173
Forudmodtagne tilskud 0 258.065
Forpligtigelser vedr. årsskiftet 33.163 5.013
Skyldig skat og moms 38.585 46.286
Kreditorer i alt 127.020 366.310

Passiver i alt 498.322 704.907
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Indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag.
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Arbejdsprogram 2013

ÅUF skal som paraplyorganisation for århusiansk 
idébestemt og samfundsengagerende børne- og ung-
domsarbejde repræsentere de tilsluttende organisationer 
i forhandlinger med offentlige myndigheder, institutioner 
og andre organisationer. 

1.1 Foreningerne og byen
ÅUF vil arbejde for foreningernes synlighed i Aarhus med 
særligt fokus på tre områder: den netop vedtagne Sport- 
og Fritidspolitik, foreningerne og kulturhovedstaden samt 
foreningernes generelle synlighed i bybilledet.

Sport- og Fritidspolitikken 2013-16 har netop været 
sendt til høring. I det kommende år er det derfor en vigtig 
opgave for ÅUF at sikre foreningerne får størst mulig 
indflydelse, når politikkens initiativer realiseres.

Aarhus er blevet udvalgt som europæisk kulturhovedstad 
2017. ÅUF vil i det kommende år markere foreningslivets 
rolle i kulturlivet, og skabe synlighed omkring det rige 
foreningsliv ÅUF repræsenterer. Herigennem vil vi 
bidrage til visionerne i kulturhovedstadsprojektet, og 
sikre at ÅUFs medlemsforeninger bliver en vigtig del af 
kulturhovedstaden.

ÅUF vil forsøge at synliggøre foreningerne i bybilledet 
igennem skabelsen af Kløverstier. Udover en øget 
synlighed vil det skabe muligheder for at foreningerne 
i højere grad kan aktivere børn og unge i dagligdagen 
igennem samfundsrelevante aktiviteter eller information.

1.2 Kommunalvalg
Et af ÅUF’s kerneområder er at styrke den demokratiske 
forståelse og deltagelse blandt børn og unge. Derfor 
vil ÅUF i 2013 styrke de unges deltagelse i det 
repræsentative demokrati ved at arrangere debatter o.l. 
med særligt fokus på partiernes unge kandidater.

1.3 Kontakten til foreningerne
ÅUF har i de seneste år arbejdet hen imod at skabe et 
mere nært forhold til medlemsforeningerne, specielt den 
direkte kontakt til foreningerne. Dette arbejde videreføres 
dels ved at fastholde traditioner som foreningsbesøg 
og Åbent Hus i ÅUF samt en medlemsundersøgelse. 
Derudover ved at bruge erfaringerne fra de seneste 
år om medlemsforeningernes forventninger til det 
aarhusianske foreningsliv og deres deltagelse i det, som 
en endnu mere integreret del af arbejdet i styrelsen.
 2. ÅUF’s løbende aktiviteter 
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ÅUF skal løbende udvikle og forbedre mulighederne for 
de århusianske foreninger. Det skal ske såvel igennem 
den generelle sekretariatsbistand som udviklingen af de 
løbende tilbud og målsætninger. Blandt andet skal ÅUF 
arbejde med følgende punkter: 

2.1 Kurser 
ÅUF udbyder et bredt udvalg af kurser for frivillige for 
medlemsforeningerne. Dette udbud skal fastholdes på 
et højt kvalitetsniveau og være tilpasset foreningernes 
efterspørgsel og behov.
 
2.2 Sidste skoledag
ÅUF skal sammen med Ungdomsringen medvirke til 
afholdelse af en samlet ”Sidste Skoledag” for folke-
skolens afgangsklasser. 

2.3 Børn & Unge-byråd
ÅUF skal sammen med kommunens afdeling for Børn og 
Unge arrangerer Børn og Unge-byrådet. ÅUF afsætter 
ansat hjælp og finder frivillige til rådet. ÅUF modtager et 
separat administrationstilskud til rådet.

2.4 ÅUF-TV
ÅUF’s tvprojekt er kommet godt fra start med formålet 
at skabe opmærksomhed omkring medlemsforeningerne 
og deres aktiviteter, samt ved produktion af debatter med 
temaer der er særligt relevant for unge. ÅUF skal sikre 
projektet fremadrettet ved fortsat at producere indslag af 
høj kvalitet, mens antallet af indslag samtidig øges.
ÅUF-TV skal være en naturlig del af medlemsforeningernes 
overvejelser, når de vil have mediekontakt eller på anden 
måde dækket en aktivitet, og de skal igennem kurser i 
videoproduktion rustes til selv at producere indslag.
Sideløbende skal styrelsen arbejde med videreudvikling 
f.eks. igennem udarbejdelse af nye formater, 
samarbejdspartnere m.v.

3. ÅUF’s værdigrundlag 
Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) er fællesre-
præsentant for de idébestemte/samfundsengagerede 
børne- og ungdomsforeninger i Århus Kommune og vil 
søge at styrke disses arbejde ud fra en overbevisning 
om, at børn og unge gennem et engagement, ansvar og 
fællesskab her har givtig mulighed for at danne sig en 
såvel selvstændig som fælles identitet og lære at tage 
ansvar for sig selv, sin næste og sine omgivelser. Børn og 
unge lærer herved de egenskaber og pligter, der binder 
et velfungerende demokratisk samfund sammen. 
Den danske foreningskultur er unik og må bevares og 
styrkes. Dette er netop ÅUF’s eksistensgrundlag – at 
kæmpe for at det idébestemte/samfundsengagerende 
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børne- og ungdomsarbejde altid har en central placering 
i Århus’ bybillede, at tilskynde medlemsforeningerne til 
en fortsat udvikling af foreningsaktiviteterne med henblik 
på at få flere børn og unge til at deltage i det idébestemte/
samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde og 
at hjælpe foreningerne med at opnå de bedst mulige 
rammer for deres virke. 
ÅUF skal sikre, at frivilligheden og foreningens idé til 
stadighed er den bærende kraft i foreningernes arbejde, 
idet dette er ånden i den danske foreningskultur. 
ÅUF’s styrelse, udvalg og sekretariat har til opgave at 
sikre, at netværket mellem medlemsorganisationerne 
fungerer, men samtidig er det også de organer, der på 
vegne af paraplyen fungerer som repræsentanter for det 
frivillige børne- og ungdomsarbejde i Århus. 
ÅUF’s styrelsesmedlemmer og ansatte skal altid arbejde 
for at fremme ÅUF’s synspunkter, som de er udtrykt i 
arbejdsprogrammet eller i vedtagne holdninger eller 
erklæringer enten fra Årsmødet eller fra Styrelsen.

4. ÅUF’s politiske mål 
ÅUF skal holde Århus Kommune ansvarlig for en hver 
sag, der vedrører unges interesser, og i særdeleshed 
fore-ningslivets. 
ÅUF skal arbejde for, at de idébestemte/samfunds-
engagerende børne- og ungdomsforeninger får bedst 
mulige vilkår i forhold til folkeoplysningsloven. Herunder 
skal der arbejdes for: 

- At aktivitetsstøtteordningen skal udvides i takt 
med væksten af aktiviteter på folkeoplysnings-
området.

- At ansøgninger fra de idébestemte/samfundsen-
gagerende børne- og ungdomsforeninger skal i 
størst mulig udstrækning fremmes i Folkeoplys-
ningsudvalget. 

- At det frivillige børne- og ungdomsarbejde skal 
ikke overreguleres eller bureaukratiseres unød-
vendigt. 

- At støtteordninger både til støtte af aktiviteter og 
lokaler skal fastholdes eller udvikles, så de har 
den form, der er bedst for foreningerne.

- ÅUF skal ved udarbejdelsen af nye lokalplaner og 
politiske indgreb så vidt muligt arbejde for, at det 
frivillige foreningsliv får de bedst mulige forhold. 
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Kommunes fritidspolitik.

5. ÅUF’s sociale og kulturelle mål 
ÅUF skal deltage i projekter, der kan være med til at 
udbrede den danske foreningstradition og foreningernes 
kulturbærende element. Yderligere skal ÅUF vejlede, 
rådgive og i det hele taget yde hjælp ved opstart af nye 
foreninger. 
ÅUF skal arbejde for at udbrede kendskabet til ÅUF’s 
medlemsforeninger blandt flygtninge, indvandrere 
og ressourcesvage børn og unge. ÅUF skal søge at 
integrere dårligt stillede børn og unge i foreningsfælles-
skaber. 
ÅUF skal arbejde for, at de erfaringer    medlemsforening-
erne får i forbindelse med arbejdet med ressourcesvage 
børn og unge, i højere grad udveksles.

154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.

Frivillig Fredag  2012



45

Vedtægter:

Århus Ungdommens Fællesråd

Betegnelse:

§ 1. Organisationens navn er Århus Ungdommens Fællesråd 
(ÅUF). 

ÅUF er fællesrepræsentation for foreninger, som driver idébe-
stemt / samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde i 
Aarhus Kommune. 

Formål:

§ 2. ÅUFs formål er at være fællesrepræsentation for århu-
siansk, demokratisk børne- og ungdomsarbejde og herunder 
repræsentere de tilsluttede foreninger i forhandlinger med 
offentlige myndigheder, institutioner og andre organisationer. 

ÅUF skal gennem sin virksomhed medvirke til at løse ungdom-
mens problemer samt fremme sammenholdet og den indbyrdes 
forståelse blandt unge og deres foreninger. ÅUF skal arbejde 
for at øge unges forståelse for og deltagelse i de demokratiske 
beslutningsprocesser, stimulere til samfundsengagement samt 
bidrage til ligestilling mellem individer og grupper i samfundet. 

Medlemskab:

§ 3. Som medlem kan optages enhver forening, som:

  - Er idébestemt / samfundsengagerende.
  - Primært driver børne- og ungdomsarbejde,  
    eller  som har en  selvstændig børne-   
    og ungdomsafdeling. 
  - Er demokratisk opbygget og styret.
  - I udgangspunktet er åben for alle, som
    tilslutter  sig foreningens formål.
  - Har sit virke i Aarhus Kommune.
 
Stk. 2. Foreninger, som har en fælles kommunal organisations-
struktur optages som ét samlet medlem. 

Stk. 3. Indstilling til optagelse af medlemmer foretages af Sty-
relsen. Afgørelse om optagelse træffes på førstkommende 
Årsmøde. Foreninger der af Styrelsen er indstillet til optagelse 
kan, indtil først-kommende årsmøde, deltage i ÅUFs virke, dog 
uden stemmeret. Styrelsen fastsætter et kontingent for peri-
oden indtil optagelsen. 

Stk. 4. Ved optagelsen bestemmes det, hvilken af følgende 
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grupperinger, medlemmet skal tilhøre:

  Børne- og Ungdomskorps
  Politiske Ungdomsforeninger 
  Religiøse foreninger 
  Mellemfolkelige og internationalt arbejdende  
  foreninger. 
  Øvrige foreninger

Stk. 5. De foreninger, hvis medlemskab behandles på Årsmø-
det, kan ikke deltage i afstemninger, før optagelse er sket, og før 
der er betalt kontingent til ÅUF. 

§ 4. Kontingent fastsættes af Årsmødet efter indstilling fra Sty-
relsen.
 
Stk. 2. Kontingentet forfalder til betaling d. 1. januar hvert år og 
den sidste rettidige betalingsfrist er den 15. februar samme år. 
Ved manglende betaling suspenderes medlemsrettighederne 
indtil betaling har fundet sted.
 
Stk. 3. Årsmødet kan efter indstilling fra Styrelsen fritage en 
medlemsforening for betaling af kontingent. Fritagelsen er 
tidsbegrænset og betinget af særligt vanskelige økonomiske 
forhold. Ansøg-ning herom skal være Styrelsen i hænde senest 
den 15. februar. 

Stk. 4. Ved manglende betaling kan Årsmødet ekskludere res-
tanter eller bemyndige Styrelsen til administrativt at udmelde 
foreningen, hvis en af Styrelsen fastsat ny betalingsfrist ikke 
overholdes. 

Stk. 5. Beslutninger i medfør af denne paragraf kan ske med 
simpelt flertal

§ 5. En medlemsforening har pligt til at oplyse ÅUF om ændringer 
i vedtægterne samt om væsentligt ændringer i foreningens virk-
somhed eller struktur.
 
Stk. 2. Drages et medlemskab i tvivl pga. væsentlige ændringer 
i foreningens vedtægter, virksomhed eller struktur, skal sagen 
forelægges førstkommende Årsmøde til afgørelse. Årsmødet 
kan vælge at ekskludere medlemmet, jf. §6, såfremt foreningen 
ikke længere opfylder kravene til at være medlem, jf. §3, stk.1.  

§ 6. Årsmødet kan med 2/3 af de fremmødte delegerede stem-
mer ekskludere en medlemsforening. De fremmødte delegerede 
skal udgøre mindst 1/2 af de stemmeberettigede delegerede. 

§ 7. Medlemmer, der ønsker at udtræde af ÅUF, skal meddele 
dette skriftligt til Styrelsen. Udmeldelsen træder i kraft straks. 
Kontingent tilbagebetales ikke.
 
§ 8. Ethvert medlem bevarer sin fulde selvstændighed, og ÅUF Red Barnet Ungdom sætter fokus på børnerettigheder



47

V
E

D
TÆ

G
TE

R

kan ikke anfægte de enkelte medlemmers selvstændighed. 
 
Årsmøde:

§ 9. Årsmødet, som er ÅUFs højeste myndighed, er sammensat 
af medlemmernes delegerede. Styrelsen er stemme- og talebe-
rettiget på årsmødet.
 
Stk. 2. Hvert medlem har ret til at sende fire delegerede til 
Årsmødet, hvoraf højst to må være over 25 år. De delegerede 
har stemme- og taleret på Årsmødet. Der kan ikke stemmes 
ved fuldmagt.
 
Stk. 3. En medlemsforening er kun berettiget til at deltage med 
tale- og stemmeberettigede delegerede, såfremt den har ind-
betalt kontingent til ÅUF for det regnskabsår, hvori Årsmødet 
afholdes, i overensstemmelse med § 4. 

Stk. 4. Styrelsen kan invitere gæster til at deltage i Årsmødet 
med taleret. 

§ 10. Årsmødet afholdes hvert år mellem den 20. februar og 
den 5. marts og indkaldes skriftligt med mindst to måneders 
varsel.
 
Stk. 2. Forslag, som ønskes behandlet på næste Årsmøde skal 
indgives skriftligt til Styrelsen senest 3 uger før Årsmødet.
 
Stk. 3. Dagsorden, samt forslag til Årsmødet sendes til de 
tilmeldte delegerede senest 14 dage før Årsmødet.
 
Stk. 4. Årsmødets dagsorden skal som minimum indeholde føl-
gende punkter:

  Valg af dirigent.
  Optagelse af nye medlemmer.
  Beretning.
  Godkendelse af det reviderede regnskab.
  Fastsættelse af kontingent for det kommende  
  regnskabsår.
  Fastsættelse af arbejdsprogram.
  Valg af:
   a. Formand.
   b. Næstformand
   c. Kasserer
   d. 1 styrelsesmedlem + 1 personlig sup 
       pleant fra hver gruppering,   
       jvf. § 3, stk. 4.
   e. 1-2 revisorer + 1 revisorsuppleant.

§ 11. Ekstraordinært Årsmøde kan indkaldes, såfremt mindst 3 
af Styrelsens medlemmer eller     1/4 af medlemmerne ønsker 
dette. Sidste Skoledag 2012
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§ 12. Årsmødets beslutninger, herunder valg, sker ved
almindeligt stemmeflertal, hvis ikke andet er anført.  

Styrelsen:

§ 13. Styrelsen består af formand, næstformand, kasserer samt 
fem styrelsesmedlemmer valgt på Årsmødet. Formand, næst-
formand og kasserer vælges af Årsmødet. Styrelsesmedlem-
mer vælges på Årsmødet af deres gruppering, jf. § 3, stk. 4.
 
Stk. 2. Bliver formandsposten ledig i funktionsperioden, 
indtræder næstformanden i denne. 

Stk. 3. Bliver næstformandsposten ledig, konstituerer Styrelsen 
af sin midte en ny næstformand.
 
Stk. 4. Bliver kassererposten ledig, konstituerer Styrelsen af sin 
midte en ny kasserer.

Stk. 5. Såfremt en gruppering ikke længere er repræsenteret i 
Styrelsen med et ordinært medlem, kan styrelsen med 3 ugers 
varsel indkalde grupperingens medlemmer til et ekstraordinært 
møde med henblik på at vælge et nyt styrelsesmedlem. Reglerne 
om delegerede i § 9, stk. 2 finder tilsvarende anvendelse. En 
fraværsperiode på 3 mdr. anses for varigt forfald. 

§ 14. Styrelsen leder ÅUFs daglige arbejde under ansvar for 
Årsmødet.
 
Stk. 2. Formand, næstformand og kasserer i forening udgør Sty-
relsens forretningsudvalg.
 
Stk. 3. Styrelsen kan efter behov nedsætte udvalg til vareta-
gelse af særlige opgaver. 

Tegningsret:

§ 15. ÅUF tegnes af den samlede Styrelse, eller, under ansvar 
overfor denne, af formand og kasserer i forening. Styrelsen, 
eller på dennes vegne formand og kasserer i forening, kan med-
dele fuldmagt. 

Sekretariatet:

§ 16. Sekretariatets hjemsted fastsættes af Styrelsen.

Stk. 2. Styrelsen ansætter og afskediger sekretariatets perso-
nale. Styrelsen kan delegere denne kompetence til forretning-
sudvalget og/eller sekretariatets daglige ledelse. 

Økonomi:Frivillig Fredag 2012FDF til  Frivillig Fredag
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§ 17. Styrelsen er ansvarlig for ÅUFs økonomi. 

Stk. 2. ÅUFs regnskabsår følger kalenderåret. 
 
Vedtægtsændringer:

§ 18. Ændringer i vedtægterne kan kun finde sted på ÅUFs 
ordinære Årsmøde, når 2/3 af de fremmødte stemmeberet-
tigede stemmer herfor. 
 
Opløsning af ÅUF:

§ 19. ÅUF kan opløses efter reglerne for vedtægtsændringer, 
jvf. § 18. Dog skal det vedtages på to på hinanden følgende 
Årsmøder, med mindst én og højst tre måneders mellemrum.
 
Stk. 2. ÅUFs formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i ove-
rensstemmelse med formålet, jvf. § 2. Beslutning herom træffes 
af det afsluttende Årsmøde. 

§ 20. Nærværende vedtægter, vedtaget på ordinært Årsmøde 
den 25. februar 2010, træder i kraft straks. 

V
E

D
TÆ

G
TE

R

Sidste Skoledag 2012


