
Århus Ungdommens Fællesråd 
Styrelsesmøde 

Dagsorden 

Tidspunkt 3. maj 
Kl. 18-22 

Sted ÅUF 
Skt. Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C 

 

Indbudte Afbud Tilstede Ikke til 
stede 

Navn 

 X  Cecilie Hansen, formand 

 X  Nina F. Hansen, næstformand 

 X  Morten Lond, kasserer 

 X  Anders Jørgensen, børne- og ungdomskorps 

 X  (Jacob Bagge Jensen, politiske –) suppleant Kasper Sjödin 

 X  Christian Stubkjær, religiøse 

 X  Cecilie Møller, mellemfolkelige og internationale 

 X  Janneke Pedersen, øvrige 

 X  Thea P. Strand, sekretariatsleder 

X   Søren Bjerre, studentermedhjælper 

  X  Anne Kathrine, Foreninger på Skemaet-medarbejder (pkt. 2.1, 2.2, 
2.3) 

Bilag 2.5 Optagelse af IMU Åbyhøj; vedtægter 
2.6 Retningslinjer for særligt dyrt materiel-puljen 
2.6 Oversigt over ansøgninger samt ansøgninger medbringes på mødet 
Møde- og handleplan 

 
 
0. Formalia 

0.1. Godkendelse af dagsorden 
Indstilling: 
Styrelsen godkender dagsordenen. 

 
1. Orientering 

1.1. Orientering: Grupperinger 
Indstilling: 
Janneke orienterer om, hvad der sker i Øvrige-grupperingen. 
Øvrige grupperingsrepræsentanterne har mulighed for kort at fortælle om nyt. 
 
Janneke har skrevet til alle foreninger i grupperingen med oplysning om de forskellige tilbud fra ÅUF, 
samt at hun er ny kontaktperson og kan kontaktes hvis de har spørgsmål eller ønsker til, hvad ÅUF skal 
arbejde. 
 
Anders: Tværkorps-samarbejdet forespørger om ÅUF vil stille en underskudsgaranti. Styrelsen tager det 
til efterretning.  
 
Christian: Ten Sing har været på Kraglund Skolen og lave et åben skole-forløb med deres 6. klasser.  
 
Kasper: PUS er langt i samarbejdet med Kvindemuseet  
 



1.2. Orientering: Formand/FU 
Indstilling: 
Formanden fortæller om nyt siden sidst, der relaterer sig til opgaver for formand, næstformand og 
kasserer, herunder status på debat om folkeoplysningsmidler, 
Nina fortæller om kulturpolitisk samtalesalon. 
 
Styrelsen tog orienteringen til efterretning. Der er endnu ikke kommet konkrete beslutninger.  
Cecilie og Thea følger debatten tæt.  
 
Thea og Cecilie skal til statusmøde med Sport og Fritid den 17. maj. 
 
Nye FU-møde dater: 31.05 og 13.06 

 
1.3. Orientering: Sekretariatet 
Indstilling: 
Sekretariatslederen fortæller om nyt siden sidst, herunder repræsentantskabsmøde i TV2 Østjylland 
 
Styrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 
Thea og Janneke har været til møde i Århus i forening – der er informationsmøde 6. juni kl. 19.00. Husk 
at fortælle om det til alle aktive! 
 
ÅUF får en praktikant fra perioden 15. august til udgangen af januar, som skal arbejde med flere af 
arbejdsprograminitiativerne. 

 
2. Ledelse 

2.1. Drøftelse: Åben Skoles sammenhæng med ÅUF’s generelle arbejde 
Indstilling: 
Styrelsen drøfter hvordan foreningernes engagement i Folkeskolen og ÅUF’s to Foreningerne på 
Skemaet-projekter hænger sammen med ÅUF’s generelle arbejde. 
 
Anne Kathrine havde forberedt 3 (næsten 4) spørgsmål, der guidede drøftelsen.  
 
- Hvorfor er det vigtigt at ÅUF arbejdet med Den åbne skole? 

- Hvad er det vigtigt, at ÅUFs medlemsforeninger får ud af arbejdet med Den åbne skole? 

- Bidrager arbejdet med Den åbne skole med værdi, der ikke findes i andre af ÅUF arbejdsområder? 

Hvilke andre arbejdsområder i ÅUF bidrager med lignende værdi? 

Styrelsen drøftede ovenstående.  
 

2.2. Drøftelse: Evaluering af foreninger på Skemaet 
Indstilling: 
ÅUF har i år gennemført projektet Foreninger på Skemaet (afsluttedes marts 2016). Som afslutning er 
udarbejdet en evalueringsrapport. Styrelsen evaluerer projektet med udgangspunkt i rapporten særligt 
omkring opnåelsen af projektets formål og mål og disses relevans for ÅUF’s virke og for vores 
medlemsforeninger. 
 



Foreninger på skemaet, som det hedder i dagligtale, hed i projektbeskrivelsen Foreninger ind i 
folkeskolen. Foreninger på skemaet bliver fremadrettet brugt som den generelle titel på ÅUF’s arbejde 
med Den åbne skole.  
 
Der er udarbejdet et udkast til evalueringsskriv til Kulturstyrelsen og til den Lokale Udviklingspulje. Det 
kan rekvireres ved Thea. Den endelige evaluering og regnskab skal være indsendt senest 1.6. 2016 
 
Styrelsens kommentarer: 
- ÅUF har lært sygt meget om Den åbne skole. 
- Bedre kontakt til foreningerne fra starten.  
- Flere redskaber til foreningerne 
- Flere projektmidler til udvikling af tilbud og pilotprojektor fremfor afvikling 
- Evt. skal permanent fundraises flere penge til studentermedhjælper-timer 
 
  
2.3. Beslutning: Repræsentant til DÅP-gruppe 
Indstilling: 
Anne Kathrine præsenterer styregruppen for projektet Det åbne Partnerskab, som ÅUF kører i 
samarbejdet med Ung i Aarhus Nord. Styrelsen udpeger repræsentant. 
Styregruppe: Thea, Anne Kathrine og Mads og Pernille fra Ung i Aarhus Nord 
 
Styrelsen skal vælge en rep. til følgegruppen: et mere overordnet perspektiv på projektet. 2 møder 
årligt.  
 
Styrelsen vælger: Nina Frøjk Hansen. (Både Janneke og Cecilie M vil gerne holdes opdateret) 
 
2.4. Beslutning: Repræsentant til Børn & Unge-byrådets netværksgruppe  
Indstilling: 
Thea præsenterer netværksgruppen. Styrelsen udpeger repræsentant til gruppen. 
 
Styrelsen vælger Morten Lond. 
 
2.5. Beslutning: Optagelse af ny medlemsforening – IMU Åbyhøj 
Indstilling: 
Foreningen IMU Åbyhøj har ansøgt om at blive medlem af ÅUF. Styrelsen behandler henvendelsen i 
overensstemmelse med ÅUF’s vedtægter. Det besluttes foreningen indstilles som medlem, og at 
kontingent for 2016 sættes til 390 kr. (det fulde beløb) samt, at der kan søges fra særligt dyrt materiel-
puljen fra 2018. 
 
Styrelsen indstiller IMU Åbyhøj til medlemskab med fulde medlemsrettigheder jf. ovenstående. Dvs. der 
først kan stemmes på Årsmødet 2017 efter årsmødet har optaget IMU Åbyhøj og der er betalt 
kontingent for 2017. 
 
2.6. Beslutning: Uddeling af Særligt dyrt materiel 
Indstilling: 
Styrelsen behandler ansøgningerne til særligt dyrt materiel-puljen. 
 
Styrelsen behandlede ansøgningerne. Oversigt kan fås af Thea. 

 
2.7. Beslutning: Aktivering af henlæggelser 



Indstilling: 
I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016 har Styrelsen henlagt midler til bl.a. aktivitet og 
inventar. FU foreslår styrelsen at aktivere en del af henlæggelsen til nyt kamera, og at der lægges en 
plan for den øvrige henlæggelse i forbindelse med planlægningen af de kommende år, som påbegyndes 
i efteråret. 
 
Styrelsen beslutter at aktivere penge til et nyt kamera til ca. 6500. 

 
3. Eventuelt 

 
Kommende datoer: 
7. juni Styrelsesmøde – NB NY DATO! 
 
FU-møder den 31. maj og 13. juni. 
 
16. august konference: Frivillighed i udsatte boligområder. 
 
Kommende sager fremgår af møde- og handleplanen som er vedlagt indkaldelsen. NB Studiemessen på AU 
falder en uge tidligere end ventet. 


