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Forhandlingsprotokol for ÅUFs Årsmøde 21. februar 2002 kl. 19.00
i salen på Viby Bibliotek, Viby J

Dagsordenens pkt. 1: Velkomst
ÅUFs formand Kristian Storgaard bød Årsmødets deltagere velkommen.

1.1 Valg af dirigent
Kristian Storgaard foreslog Per Paludan Hansen. Årsmødet valgte enstemmigt Per Paludan
Hansen uden modkandidater. Dirigenten foreslog at åbne Årsmødet med en sang. Årsmødet
afsang ”Den blå anemone” af Kaj Munk.
Dirigenten konstaterede derefter mødets lovmæssighed og gennemgik herefter dagsordenen og
procedureregler.

1.2 Valg af stemmetællere
Dirigenten sørgede for, at der blev udpeget en ansvarlig stemmetæller ved hvert bord.

Dagsordenens pkt. 2: Optagelse af nye medlemmer
ÅUFs næstformand Jannick Raunow introducerede kort de indkomne ansøgninger.

2.1 Socialistisk UngdomsFront– Århus
Årsmødet valgte at følge Styrelsens indstilling og optage foreningen i grupperingen Politiske
Ungdomsforeninger.

2.2 Århus amts StorElevråd
Med baggrund i at Århus amts StorElevråd er hjemmehørende i Århus Amt og ikke i Århus
Kommune påpegede Jannick Raunow, på vegne af Styrelsen, at foreningen ikke opfylder de
kriterier for optagelse i ÅUF, som er angivet i ÅUFs vedtægter §3, stk.1.
Årsmødet valgte at følge Styrelsens indstilling om ikke at optage Århus Amts Stor Elevråd i ÅUF.

Dagsordenens pkt. 3: Behandling af foreninger i kontingentrestance for 2002
Årsmødet besluttede - efter indstilling fra Styrelsen - at de foreninger der er i kontingentrestance
har betalingsfrist til den 1. maj 2002.

Årsmødet besluttede at følge Styrelsens indstilling om at fritage Europæisk Ungdom i Århus og
Dansk-Venezuelansk Forening for kontingent for 2002.

Dagsordenens pkt. 4: Formandens beretning
Formand Kristian Storgaards mundtlige beretning blev fremlagt og blev sammen med den
skriftlige beretning taget til efterretning.

Dagsordenens pkt. 5: Godkendelse af de reviderede regnskab
Kasserer Henrik Koch Rasmussen fremlagde ÅUFs regnskab 2001.

Der blev efter fremlæggelsen af regnskabet fremsat forskellige kommentarer og bemærkninger:

Rasmus Madsen, VU, ville vide, hvorfor der er benyttet så mange penge på Styrelses- og
Sekretariatsmøder.
Hertil svarede kasserer Henrik Koch Rasmussen og forretningsfører Lars Brix, at udgifterne til
Styrelsesmøder dækker over, at mødedeltagerne hver får ¾ pizza til Styrelsesmøderne. Det blev
desuden oplyst, at der i udgifterne til Sekretariatsmøder er indeholdt udgifter til rejse t/r til
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København i forbindelse med U-topia. Tillige er der i udgifterne indeholdt julegaver til personalet.

Jeppe, Forlev Spejdercenter, stillede spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige i henlæggelser
på 27.000 kroner. Han påpegede muligheden for i stedet at foretage en forøgelse af
egenkapitalen.

Hertil svarede Kasserer Henrik Koch Rasmussen, at henlæggelserne synes tilladelige, eftersom
der er sket en fordobling af egenkapitalen.

Revisor Jan Melgård Andersen supplerede og spurgte retorisk årsmødedeltagerne om, hvorfor
egenkapitalen i en forening, som bygger på frivilligt arbejde, skal forøges? - Han mindede
årsmødedeltagerne om, at i en forening som ÅUF er en stor pose penge blot muligheder der
ikke bliver brugt.

Efter disse kommentarer og bemærkningen blev regnskabet herefter godkendt. To
årsmødedeltagere undlod at stemme, mens ingen deltagere stemte imod.

5.1 Budget til orientering
Kasserer Henrik Koch Rasmussen fremlagde Styrelsens budget for 2003 til orientering.
Budgettet blev taget til efterretning.

Dagsordenens pkt. 6: Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår 2002
Henrik Koch Rasmussen fremlagde Styrelsens forslag til en forhøjelse af kontingentet fra kr. 300
til kr. 310.

Der blev i forbindelse med Styrelsen forslag til kontingentforhøjelse fremsat en enkelt
kommentar:

Jens P. Aagaard, Indre Missions Ungdom, fremsatte sin tvivl mht. hensigtsmæssigheden af en
kontingentforhøjelse og ville gerne mere konkret vide, hvor mange penge der kommer
foreningerne til gode, og hvor pengene bruges i forhold til foreningerne.
Jens P. Aagaard, udtrykte dog, trods sin fremsættelse af tvivl, sin billigelse af den angivne
kontingentstigning.

Henrik Koch Rasmussen svarede hertil, at ÅUF har et sekretariat, der fungerer som
serviceorgan overfor medlemmerne. Han forklarede desuden, at det for ÅUF kan være svært at
vide præcis hvordan medlemsforeningerne kunne tænke sig, at pengene kommer foreningerne
til gode. Henrik Koch Rasmussen efterlyste derefter input fra medlemsforeningerne i form af
input til aktiviteter og til, hvilke funktioner medlemsforeningerne gerne vil have, at sekretariatet
varetager.

Kontingentforhøjelsen blev herefter godkendt. 3 stemte imod kontingentforhøjelsen. 6 undlod at
stemme.

Dagsordenens pkt. 7: Fastsættelse af arbejdsprogram
Anne Lind Lauridsen fremlagde Styrelsens forslag til arbejdsprogram.
Ingen havde kommentarer til arbejdsprogrammet og ingen havde ændringsforslag.

Arbejdsprogrammet blev enstemmigt vedtaget uden ændringer. Ingen undlod at stemme.
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Dagsordenens pkt. 8: Valg

8.1 Formand
Kristian Storgaard, DDS, blev genvalgt til formand uden modkandidat.

8.2 Næstformand
Jannick Raunow, Eidolon Århus, blev genvalgt til næstformand uden modkandidat.

8.3 Kasserer
Henrik Koch Rasmussen, DDS, blev genvalgt til kasserer uden modkandidat.

8.4 Styrelsesmedlemmer og personlige suppleanter

Børne- og Ungdomskorps: Suppleant:
Maj-Brit Frisk Sørensen, KFUK-spejderne i Danmark Miriam Madsen, KFUK-spejderne i Danmark

Politiske Ungdomsforeninger:
Peter Strauss Jørgensen, DSU Rasmus Fladmose Madsen, VU

Religiøse foreninger:
Frank Christensen, Helligåndskirken Rene M. Nielsen, KFUM og KFUK

Mellemfolkelige og internationalt arbejdende foreninger:
Søren Bloch, BUUSK Henrik Taul, BUUSK

Øvrige foreninger:
Søren Kristian Pedersen, Einherjerne Anne Lind Lauridsen, Konservative Studenter

8.5 Revisor og revisorsuppleant
Jan Melgård Andersen, KFUM og KFUK, blev genvalgt som revisor. Bo Abrahamsen,
byrådsmedlem for Venstre, blev valgt som revisorsuppleant.

Dagsordenens pkt. 9: Fastsættelse af dato for næste Årsmøde
Forretningsfører Lars Brix foreslog, at Årsmødet 2003 afholdes den 27. februar 2003. Det blev
herefter godkendt.

Dagsordenens pkt. 11: Eventuelt
Studentermedhjælper Mette Scharling Pilgaard gjorde årsmødedeltagerne opmærksom på, at
ÅUF afholder rollespillet U-topia i weekenden 2.-3. marts 2002. Hun informerede om, at det
stadigt er muligt at tilmelde sig arrangementet, og opfordrede årsmødedeltagerne til at
videregive denne information til foreningsmedlemmerne.

En repræsentant for BUUSK opfordrede ÅUF til at igangsætte initiativer, således at flygtninge og
indvandrere på bedre vis integreres i det danske foreningsliv.

Dirigent Per Paludan Hansen takkede for god ro og orden og hævede derefter mødet. Årsmødet
afsang ”Kringsatt af Fiender” som afslutning på mødet.

Per Paludan Hansen Mette Scharling Pilgaard
Dirigent Referent


