
Forhandlingsprotokol for ÅUFs Årsmøde 23. februar 2006 kl. 19.00 
på Skt. Annagade Skole  
 
 
Dagsordenens pkt. 1: Velkomst 
Søren Bloch, Formand for ÅUF, bød velkommen. Årsmødet sang ”I sne står urt og busk i 
skjul”. 
 
1.1 Valg af dirigent 
 Søren Bloch, formand for ÅUF, foreslog Kristian Storgaard som dirigent. Årsmødet 

valgte enstemmigt Kristian Storgaard. Som sin første handling erklærede Kristian 
Storgaard Årsmødet for rettidigt og vedtægtsmæssigt korrekt indkaldt.  

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

blev udpeget: Johan Christian, Mads Fløe Holm, Louise Pedersen og Jacob Fjeldager. 
 
 
Dagsordenens pkt. 2: Optagelse af nye medlemmer 
 
2.1  SILBA Århus blev efter indstilling af Styrelsen enstemmigt optaget som 

medlemsforening i ÅUF. 
 
2.2   Den Vietnamesiske Kulturforening blev efter indstilling af Styrelsen optaget som 

medlemsforening i ÅUF. En undlod at stemme – resten stemte for. 
 
 
Dagsordenens punkt 3: Behandling af foreninger i kontingentrestance for 2005 
Kenneth Bøjler Andersen, kasserer i ÅUF, foreslog på vegne af Styrelsen at give restanterne 
frist til 1. maj. Har de ikke betalt kontingent til det tidspunkt, er de automatisk udmeldt. 
Årsmødet vedtog Styrelsens indstilling uden afstemning. 
 
Ingen foreninger havde ansøgt om kontingentfritagelse. 
 
 
Dagsordenens punkt 4: Formandens beretning 
Søren Bloch, formand i ÅUF, fremlagde sin mundtlige beretning 
 
Beretningen gav anledning til debat med følgende indtegnede: 
 

• Klaus Bach Jacobsen, Radikal Ungdom, bifaldt oprettelsen af puljen til støtte af 
demokratiprojekter. Der var også rosende ord til foreningslederuddannelsen, og 
endelig fik sekretariatet rosende ord med på vejen. Dog undrede han sig over, at de 
politiske ungdomsorganisationer ikke havde deltaget i høringen om 
aktivitetsstøtteordningen. 

• Erik Riis Henriksen, DDS, spurgte, om der kunne gives penge fra puljen til fattige børn 
til eksempelvis deltagelse i sommerlejre og hertil forbundne udgifter. 

• Søren Bloch kunne bekræfte, at det er muligt at søge midler til eksempelvis 
sommerlejre fra puljen til svagt stillede børn i ÅUFs medlemsforeninger. 

• Lars Brix, forretningsfører i ÅUF, svarede Klaus, at de politiske ungdomsorganisationer 
ikke er omfattet af aktivitetsstøtteordningen, hvorfor de ikke deltog i høringen 
vedrørende evt. ændringer af denne.  

 
Beretningen blev, sammen med den skriftlige beretning, taget til efterretning af Årsmødet.  
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Dagsordenens punkt 5: Godkendelse af det reviderede regnskab 
Kenneth Bøjler Andersen, Kasserer for ÅUF, fremlagde den reviderede årsrapport for 2005, 
der var givet blank revisionspåtegning af den årsmødevalgte revisor, Jan Meldgaard 
Andersen. 
 
Årsrapporten blev godkendt uden bemærkninger. (En undlod at stemme – resten stemte for). 
 
5.1  Budget til orientering 

Kenneth Bøjler Andersen, Kasserer for ÅUF, fremlagde budgettet. Budgetorienteringen 
blev taget til efterretning uden kommentarer. 

  
 
Dagsordenens punkt 6: Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår 2007 
Kenneth Bøjler Andersen, Kasserer for ÅUF, foreslog på vegne af Styrelsen at fastholde 
kontingentet på kr. 360. Det blev vedtaget.  
 
 
Dagsordenens punkt 7: Fastsættelse af arbejdsprogram 
Nikolaj Stenberg, styrelsesmedlem i ÅUF, fremlagde Styrelsens forslag til arbejdsprogram.  
 
Det gav anledning til følgende kommentarer og forslag: 
 

• Lars Kjer, Einherjerne, spurgte om, hvorfor ÅUF har behov for større synlighed i 
medierne. 

• Lotte Cederskjold, DSU, foreslog, at ÅUF skal arbejde for oprettelsen af et 
”foreningernes hus” centralt beliggende i byen. Det skal indskrives i 
arbejdsprogrammet med følgende passus: ” Foreningernes Hus. ÅUF skal arbejde for 
et centralt beliggende hus for foreningerne, hvor der er mulighed for at afholde 
konferencer, kurser, fester mv. Placeringen må gerne være på havnen.” 

• Lars Hansen, DSU, foreslog at ÅUF forpligter sig til at øge dialogen imellem ÅUF og 
medlemsforeningerne. Der blev fremlagt et skriftligt forslag herom med følgende 
ordlyd: ”ÅUF skal sikre en øget dialog og samarbejde mellem foreningerne. Dette skal 
bl.a. gøres via øget kommunikation mellem Styrelsen og medlemsforeningernes 
formænd. 
ÅUF skal løbende informerer medlemsforeningerne om aktiviteter i ÅUF.” 

• Morten K. Tellefsen, Eidolon, fandt det vigtigt, at ÅUF kun promoverer sig i medierne 
på baggrund af konkrete sager/initiativer. 

• Elias Helfer, Eidolon, mente, at ÅUF bør prioritere kontakten til medlemsforeningerne 
højere end synlighed i dagspressen. 

• Søren Bloch, formand for ÅUF, svarede Morten og Elias fra Eidolon, at ÅUF ønsker at 
synliggøre foreningen, så flere lærer foreningen at kende. En mediestrategi er ikke 
uforeneligt med en bedre kontakt til medlemsforeningerne – tværtimod. 

 
Der var afstemning om forslaget om, at ÅUF skal arbejde for oprettelsen af et ”foreningernes 
hus”. 29 stemte for forslaget, 20 stemte imod og 7 undlod at stemme. Forslaget blev vedtaget. 
 
Der var afstemning om forslaget om en tilføjelse til arbejdsprogrammet om at ÅUF bør arbejde 
for en bedre dialog med medlemsforeningerne. Forslaget blev vedtaget. 
 
Det samlede arbejdsprogram blev med disse ændringer efterfølgende godkendt ved 
akklamation. 
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Dagsordenens punkt 8: Valg af:  
 

8.1 Formand: Søren Bloch, BUUSK, og Peder Udengaard, DSU, opstillede. Efter 
korte taler fra de to kandidater blev mødet suspenderet midlertidigt, hvorefter der var 
afstemning. Der blev afgivet 1 ugyldig og 60 gyldige stemmer, 41 stemte på Peder og 
19 stemte på Søren med det resultat, at Peder Udengaard, DSU, blev valgt til ny 
formand for ÅUF. 

 
8.2 Næstformand: Nikolaj Stenberg, Århus Diplomacy Club, blev af den afgående 
styrelse indstillet til næstformand. Martin Pedersen fra Venstres Ungdom indstillede 
Klaus Bach Jacobsen, Radikal Ungdom, og han modtog valg. De to kandidater 
præsenterede sig. Præsentationerne blev efterfulgt af en henstilling fra Henrik Oest, 
Helligåndskirken, om, at man ved valg af forretningsudvalgsmedlemmer tilstræbte en 
bred repræsentation af foreningsgrupperinger. Herefter var der afstemning.  
 
Der blev afgivet 3 ugyldige, 1 blank og 57 gyldige stemmer. 36 stemte på Nikolaj og 21 
stemte på Klaus med det resultat, at Nikolaj Stenberg, Århus Diplomacy Club, blev 
genvalgt som næstformand for ÅUF. 
 
8.3 Kasserer: Kenneth Bøjler Andersen, Konservative Studenter, blev uden 
modkandidat genvalgt til kasserer for ÅUF.  

  
8.4 1 styrelsesmedlem og 1 personlig suppleant fra hver gruppering 

 Grupperingerne valgte hver for sig følgende medlemmer: 
 
Børne- og Ungdomskorps: 
Styrelsesmedlem: Ellen Jensen, De grønne pigespejdere  
Suppleant: Rikke Ørbæk Møgelberg, Forlev Spejdercenter  
 
Politiske Ungdomsforeninger:  
Styrelsesmedlem: Lotte Cederskjold, DSU 
Suppleant: Troels Bo Knudsen, SFU 
 
Religiøse foreninger: 
Styrelsesmedlem: Sara Christiansen, Helligåndskirkens Børne- og Ungearbejde 
Suppleant: Jonas Gottlieb Skytte, Helligåndskirkens Børne- og Ungearbejde 
 
Mellemfolkelige og internationalt arbejdende foreninger:  
Styrelsesmedlem: Pernille Kjær Pedersen, Europæisk Ungdom  
Suppleant: Andreas Højlund Nielsen, Erasmus Student Network 
 
Øvrige foreninger: 
Styrelsesmedlem: Rune Spelling Ebbesen, KS 
Suppleant: Elias Hefer, Eidolon 

 
8.5 Revisor og suppleant for denne:  
Styrelsen indstillede Jan Meldgård Andersen, Århus KFUM og KFUK til revisor og 
Henrik Koch Rasmussen, DDS, til revisorsuppleant. Årsmødet valgte dem uden 
modkandidater. 

 
 
Dagsordenens punkt 9: Fastsættelse af dato for næste Årsmøde 
Lars Brix, forretningsfører i ÅUF, indstillede på vegne af Styrelsen datoen 1. marts 2007 til 
næste Årsmøde. Årsmødet vedtog indstillingen ved akklamation. 
 

 3



 
Dagsordenens punkt 10: Eventuelt 

• Jacob Fjeldager, DUF, havde en hilsen med fra DUF, og han lod forstå, at andre 
foreninger landet over angiveligt ser ÅUF som et forbillede. 

• Rikke Møgelberg, Forlev Spejdercenter, foreslog, at der ved næste årsmøde bliver 
serveret kaffe. 

 
Dirigent Kristian Storgaard takkede for god ro og orden og hævede derefter mødet.  
Årsmødet sang ”Kringsatt av fiender” som afslutning på mødet. 
 
 
 
 
Kristian Storgaard 
Dirigent 
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