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 ÅUF er paraplyorganisation for 
120 lokalafdelinger af 

idébestemte foreninger, fx 
spejdere, rollespillere, politiske, 

religiøse, mellemfolkelige og 
internationalt arbejdende 

foreninger i Aarhus Kommune. 

 
Referat for ordinært årsmøde, Århus Ungdommens 

Fællesråd 
 

28. februar 2019 
 

 

Pkt. 1 Velkomst   
Velkomst ved formand Cecilie Hansen. Præsentation af 

sekretariatet og styrelsen.  

Der synges Livstræet.  

  

  
Pkt. 1.a Valg af dirigenter 
 Styrelsen indstiller Peder Udengaard og Marc Perera Christensen 
 Peder Udengaard og Marc Perera Christensen er valgt. 
 

Formalia:  

Ifølge ÅUF’s vedtægters §10 skal årsmødet afholdes hvert år 

mellem den 20. februar og den 5. marts og indkaldes skriftligt med 

mindst to måneders varsel. Indkaldelsen er udsendt den 14. 

december 2018. 
Efter vedtægterne skal dagsordenen samt forslag til Årsmødet 

sendes til de tilmeldte delegerede senest 14 dage før Årsmødet, 

hvilket var opfyldt. 
Dirigenterne konstaterer at årsmødet er lovligt indkaldt og 

beslutningsdygtigt. 
 

Kontrol af stemmeseddel ved stemmeseddelsoprækning – alle 

stemmeberettigede har fået en stemmeseddel. 
Der er ”jeg ønsker ordet”-sedler på bordene. Afleveres til 

dirigenten, hvis man ønsker ordet. 
 

1.b. Valg af stemmetællere 
Der vælges stemmetællere for hvert bord.  

Første højre person ved hver bordrække er valgt. 
  

Pkt. 2 Optagelse af nye medlemmer 
Nicolai Davies, styrelsesmedlem, motiverede på vegne af styrelsen 

optagelse af medlemmer. 

Stefan Plohmann fra AFS Interkultur Århus præsenterer foreningen 

og dens aktiviteter.  

Kirstine Astrup fra Folkekirkens Nødhjælp Ungdom Aarhus 

præsenterer foreningen og dens aktiviteter.  
 

a. Styrelsen indstiller Coding Pirates Aarhus til medlemskab. 
Årsmødet optager Coding Pirates Aarhus i grupperingen Øvrige 

foreninger. 
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b. Styrelsen indstiller AFS Interkultur Århus Lokalforening til 

medlemskab. 
Årsmødet optager AFS Interkultur Århus Lokalforening i grupperingen 

Mellemfolkelige og internationalt arbejdende foreninger. 

 

 

c. Styrelsen indstiller Folkekirkens Nødhjælp Ungdom Aarhus 

(NU Aarhus) til medlemskab. 
Årsmødet optager Folkekirkens Nødhjælp Ungdom Aarhus (NU Aarhus) i 

grupperingen Mellemfolkelige og internationalt arbejdende foreninger. 

 

 

Pkt. 3 Behandling af foreninger i kontingentrestance 

Red Barnet Ungdom Aarhus har ikke betalt kontingent. Det besluttes, at 

styrelsen fastsætter en ny frist for betaling af kontingent for foreningen. 

 

 

Pkt. 4 Formandens beretning 
Beretning ved formand Cecilie Hansen.   
Formandens beretning er taget til efterretning.  

 

Pkt. 5 Godkendelse af det reviderede regnskab 
Regnskab ved kasserer William Holm Barreth.  

Regnskabet er enstemmigt godkendt af Årsmødet 

 
 

Pkt. 5.1 Budget til orientering 
William Holm Barreth gennemgår budgettet for 2019. 
Budgettet er taget til efterretning.  

 
 

Pkt. 6 Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår 
Styrelsen v. kasserer William Holm Barreth indstiller, at 

kontingentet fastholdes på 425 kroner årligt. 

Årsmødet besluttede at fastholde kontingentet.  

(1 undlod at stemme)  

 
 

Pkt. 7 Indkomne forslag 

 

Pkt. 7a. Forslag om vedtægtsændring om valgbarhed til styrelsen 

Kasserer William Holm Barreth motiverede forslaget, som er stillet af 

Styrelsen. Styrelsen ønsker at præcisere, hvem der er valgbar til 

styrelsen jf. § 10 og §12 -13: 

 

Nuværende ordlyd 1: § 10, stk. 4, 7d: Valg af: 1 styrelsesmedlem + 1 

personlig suppleant fra hver gruppering, jvf. § 3, stk. 4. 

Tilføjelse til nuværende ordlyd 1: – Indsættes som nyt § 9 stk. 2 

Valgbare er alle medlemmer af medlemsforeningerne. Ingen kan vælges til et 

tillidshverv uden at være til stede eller have givet skriftligt tilsagn. 
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Nuværende ordlyd 2: § 12. Årsmødets beslutninger, herunder valg, sker 

ved almindeligt stemmeflertal, hvis ikke andet er anført. 

§13: Styrelsen består af formand, næstformand, kasserer samt fem 

styrelsesmedlemmer valgt på Årsmødet. Formand, næstformand og kasserer 

vælges på Årsmødet. Styrelsesmedlemmer vælges på Årsmødet af deres 

gruppering, jf. §3, stk. 4.  

Tilføjelse til nuværende ordlyd 2: Tilføjes til §13, stk 1 Ved stemmelighed 

tælles en stemme pr. forening.   

 

Forslaget vedtages enstemmigt.  

 

Pkt. 7b. Forslag om strategi for Århus Ungdommens Fællesråd 2019-2021  

Styrelsesmedlemmer Nina Frøjk Hansen og Rune Junge motiverede 

forslaget, som er stillet af Styrelsen.  

 

Forslaget vedtages.  

(1 undlod at stemme) 

 

 

Workshops med erfaringsudveksling og input til styrelsens arbejde 

det kommende år. 

 

PAUSE  

 

 
Pkt. 8 Fastsættelse af arbejdsprogram 

Nina Frøjk Hansen og Rune Junge fremlægger forslag til 

arbejdsprogram 2019. 

 

Debat om arbejdsprogrammet: 

Kristoffer Gadeberg, DFU: Hvad omhandler kampagne ved EP-

valg om?  

Sofie Lippert, SFU: Kampagnen omhandler et samarbejde mellem 

de politiske ungdomsforeninger i Aarhus og andre foreninger i 

ÅUF med interesse for EU.   

Rune Junge, styrelsen/FDF: Det handler om, at 

medlemsforeningerne skal vise hvad de kan, og hvilke holdninger 

de forskellige foreninger har.  

Magnus Haraldsson, KU: Hvad har ÅUF tænkt sig at gøre for at 

skabe samarbejde mellem skoler og foreninger.  

William Holm Barreth, styrelsen/KU: ÅUF har samarbejde med 

Kvindemusset om at komme ud på skolerne. Foreslår at den 

kommende PUS-formand skal arbejde med på et sådant 

samarbejde.  

Nina Hansen, styrelsen/KFUM og KFUK: Vi har erfaring med Åben 

Skole og dermed samarbejde mellem forening og skole.  
 

Afstemning om arbejdsprogrammet:  

Arbejdsprogrammet er vedtaget. 

 (2 undlader at stemme)  
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Pkt. 9 Valg af: 
Dirigenterne tolker, at vedtægtsændringerne vedtaget som pkt. 7a. på 

dagsorden, træder i kraft med det samme.  

 

9.a Formand 
Med motivation fra afgående formand, Cecilie Hansen, indstiller 

Styrelsen Nina Frøjk Hansen, KFUM og KFUK Aarhus, som 

formand.  
Nina Frøjk Hansen er valgt som formand. 

  
9.b Næstformand 

Med motivation fra afgående formand, Cecilie Hansen, indstiller 

Styrelsen Ida Binderup, Ungdommens Røde Kors Aarhus, som 

næstformand. 

 Ida Binderup er valgt som næstformand.  
 

9.c Kasserer 
Med motivation fra afgående formand, Cecilie Hansen, indstiller 

Styrelsen Nicolai Davies, Helligåndskirken B&U, som kasserer. 
Nicolai Davies er valgt som kasserer. 
 

- Mødet suspenderes og grupperingerne foretager valg - 
 

9.d Styrelsesmedlem + personlig suppleant for hver gruppering 

Øvrige foreninger:  

Styrelsesmedlem: Tobias Wisby Tobiassen, Einherjerne 

Suppleant: Ubesat 

Politiske ungdomsforeninger:  

Styrelsesmedlem: Jonas Schoborg Kristensen, KU 

Suppleant: Lukas Frehr Kristensen, DSU 

Børne- og ungdomskorps:  

Styrelsesmedlem: Rune Kløve Junge, FDF 

Suppleant: Sara Lentz, FDF  

Religiøse foreninger:  

Styrelsesmedlem: Sofie Birk Hedemann, Helligåndskirken B&U 

Suppleant: Ubesat 

Mellemfolkelige og internationalt arbejdende foreninger:  

Styrelsesmedlem: Anders Stistrup Markussen, Europæisk Ungdom 

Suppleant: Cecilie Stenholdt Sørensen, Folkekirkens Nødhjælps 

Ungdom  

 

9e. 1-2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
Styrelsen indstiller Lars Brix og Henrik Koch som revisorer og 

Hans Henrik Juhl som revisorsuppleant. 

Lars Brix og Henrik Koch er genvalgt som revisorer.  

Hans Henrik Juhl er genvalgt som revisorsuppleant. 

 
Pkt. 10. Fastsættelse af dato for næste årsmøde 

Årsmødet afholdes den sidste torsdag i februar, dvs. torsdag den 

27. februar 2020. 
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Pkt. 11. Eventuelt 
Den nyvalgte formand Nina Hansen takker for valget, og takker 

Cecilie Hansen for de mange års engagement som formand i ÅUF. 

 

Afgående kasserer William Holm Barreth takker for et godt 

samarbejde med Cecilie og Nina. Tillykke til den nye styrelse.  

 

Peder Udengaard takker på vegne af dirigenterne for et godt 

Årsmøde.  

 

 

Afslutning 
Nye styrelsesmedlemmer og suppleanter mødes ved dirigentbordet.  
  

 

 

Aarhus d.  
 

 
 
______________________________ _______________________________  

              Peder Udengaard           Marc Perera Christensen 

 


