
Århus Ungdommens Fællesråd 
Styrelsesmøde 

Referat 

Tidspunkt 6. september 
Kl. 19-21 

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 

 X  Victoria Lykke Flinsø, religiøse 

 X  Cecilie Møller, mellemfolkelige og internationale 

 X  Janneke Pedersen, øvrige 

X    Søren Bjerre, studentermedhjælper 

Bilag 2.1 Medborgerskabspolitik 
3.1 Halvårsregnskab – bilag udleveres 
4.1 Invitation til Eventnetværksmøde 
Styrelsens møde- og handleplan 

 
Mødet indledes med en præsentationsrunde, aftensmad og midtvejsevaluering. 
Selve styrelsesmødet starter kl. 19.00 
 
0. Formalia 

0.1. Godkendelse af dagsorden 
Indstilling: 
Styrelsen godkender dagsordenen 
 
Beslutning: 
Godkendt. 

 
1. Orientering 

1.1. Orientering: Grupperinger 
Indstilling: 
Alle grupperingsrepræsentanterne har mulighed for kort at fortælle om nyt. 
 
Beslutning: 
Ingen orientering fra grupperingerne. 
 
1.2. Orientering: Formand/FU og sekretariatet 
Indstilling: 
Formanden fortæller om nyt siden sidst, der relaterer sig til opgaver for FU og sekretariatet, herunder 
Nirvana er opstartet i praktik, ÅUF deltog i boligsocial konference, læserbrev om åben skole, status på 
uddeling af SDM, høringssvar til kulturpolitik, forberedelser til ny BUB-sæson, Studiemesse og ny 
sekretariatsleder. 
 



Beslutning: 
Cecilie orienterede fra formands og sekretariat; desuden om Kultur Bazar 2.10 og læserbrev om øget 
kontrol 
 
Status efter uddeling af midler: 20.000 er stadig tilbage, da nogle foreninger ikke har taget imod det 
endnu (har ikke indkasseret pengene) eller købt billigere ind end forventet. Der er sendt rykker ud i 
slutningen af august. Styrelsen overvejer om evt. anden runde uddelingen på mødet i oktober, så 
pengene bliver uddelt inden nytår og kommer foreningerne til gavn.  
 
Studiemesse: deltagelse af politiske (radikale og venstre), IMCC, FDF, KFUM og K, 4H, KFUM-spejderne, 
konservative studenter. Derudover havde nogle af vores medlemsforeninger deres egne stande.  
 
Ny sekretariatsleder: mail sendt ud til styrelsen med orientering. Cecilie er til konference, så derfor lidt 
velkomst fra andre styrelsesmedlemmer de dage være påskønnet. Cecilie orienterer om de nye 
ansættelsesforhold for Sara 
  

2. Ledelse 
2.1. Drøftelse: Medborgerskab: Fælles eller individuelt? Forening eller uorganiseret? 
Indstilling: 
Aarhus Kommune vedtog sidste år en medborgerskabspolitik. Den danner rammen for, hvordan 
byrådspolitikerne i Aarhus tænker samspillet imellem borgere og kommunen, om foreningsliv og 
frivillighed mv. 
Styrelsen drøfter medborgerskabspolitikken særligt dens fokus på individuelt og uorganiseret 
frivillighed. 
 
Beslutning: 
Styrelsen drøftede. 
 
2.2. Orientering: Hyttefortegnelsen 
Indstilling: 
Søren giver en status på arbejdet med hyttefortegnelsen, som Styrelsen vedtog at investere i før 
sommerferien. 
 
Beslutning: 
Punkt overgår til Cecilie, da Søren har meldt afbud. 
 
Mere digitalisering. ”hyttefortegnelse.dk”. Mulighed for at man kan finde en og få udlejet sin hytte mod 
et lille beløb. Planen er, at siden skal beta-testes i næste uge. Derefter skal der ringes rundt til 
foreningerne, som tidligere har været samlet i en bog, så de nu kommer på hjemmesiden i stedet. 
Forhåbentlig er hytteejerne villige til at betale et lille beløb for at være på siden, for til gengæld at nå ud 
til et bredere publikum. 
Styrelsen er imponerede af arbejdet og roser hjemmesiden. Lad os håbe, at den bliver velbesøgt og 
brugt af både medlemsforeninger og andre aktive i foreningslivet.  

 
2.3. Drøftelse: Kursusforslag til Aarhus i forening 2017 
Indstilling: 
Styrelsen drøfter forslag til kurser der kan udbydes igennem Aarhus i forening til næste år. 
ÅUF har fået henvendelse om kursus i sociale medier, og styrelsen drøfter gennemførslen af sådan et 
kursus i efteråret. 
 



Beslutning: 
Styrelsen drøftede forslag til kurser det kommende år: 

 Grafisk facilitering 

 Tilskudsregler og andre former for regler for foreninger 

 DUF’s bestyrelessskole version 2: Gerne også indeholdende praktisk strategiarbejde 

 Overlevering og generationsskifte i foreninger; evt. inspiration fra DGI 

 Ledelse af ledere; evt. inspiration fra IMCC’s coachforløb eller DUF’s Refleksuddannelse om at 
have udvalg i sin forening 

 
”Bliv social-medie strateg”: Et DUF kursus, som overvejes af RBU. Det praktiske ansvar kunne evt. 
pålægges af ÅUF, så det blev muligt for mange at deltage. D. 15. november kl. 10-16. Tidspunkt og dato 
diskuteres med DUF for at overveje, om det kan ændres til en aften eller weekend. Invitation sendes ud 
i nyhedsbrev og på Facebook, når dato er endelig fastlagt.  
 
2.4. Drøftelse: Sidste Skoledag 
Indstilling: 
ÅUF har i mange år afholdt Sidste Skoledag i et samarbejde med Aarhus Lokalkreds og Aarhus 
Kommune. ÅUF får refunderet sine udgifter, men ikke de arbejdstimer der lægges i. I forbindelse med 
besparelserne i foråret mistede Aarhus Lokalkreds sit tilskud fra Aarhus Kommune. 
Der er evalueringsmøde 16. september. 
Styrelsen drøfter ÅUF’s deltagelse i Sidste Skoledag. 
 
Beslutning: 
Styrelsen drøftede vigtigheden af arrangementet for afgangseleverne, men har en bekymring ift. 
Arbejdstimer, hvis Aarhus Lokalkreds ikke længere deltager i planlægning og udførsel. 
 
2.5. Beslutning: Kommende datoer 
Indstilling: 
Styrelsen fastlægger datoer for styrelsesmøder frem til Årsmødet. 
Styrelsen godkender at dato for reception for sekretariatsledere bliver torsdag den 17. november. 
 Styrelsen fastlægger dato for julefrokost. 
FU lægger dato for næste styrelsesmødeforberedende FU-møde. 
Alle datoer er på betingelse af at de også passer den nye sekretariatsleder, ellers finder vi nye datoer 
med en doodle. 
 
Beslutning: 
Planlægning tages på doodle, da mange styrelsesmedlemmer er fraværende.  
Julefrokost: fredag eller lørdag i slut november eller start december: mulige datoer 25/11 eller 26/11. 
FU-møder kommer også på doodle.  

 
3. Økonomi 

3.1. Beslutning: Revision af budget 2016 – BILAG UDLEVERES 
Indstilling: 
Cecilie orienterer om status på ÅUF’s økonomi ved at fremlægge halvårsregnskabet. 
Cecilie fremlægger forslag til revideringen af budgettet for 2016, og styrelsen tager stilling til 
budgetrevisionen. 
 
Beslutning: 
Styrelsen noterede sig at balancen er fin 



 
FU’s forslag til budgetrevision blev godkendt. Budgetrevisionen indebærer et større underskud end 
oprindeligt budgetteret, hvilket skyldes investering i hyttefortegnelse da øvrige budgetrevisioner holdes 
indenfor rammerne af budgettet. 
 

4. Nyt fra diverse 
4.1. Netværksmøde for eventaktører 
Indstilling: 
ÅUF indgår i et netværk af eventaktører i Aarhus og er indkaldt til netværksmøde den 27. september kl. 
13.30-17.15 i VIA Campus Aarhus i Ceres-byen. ÅUF er tilmeldt, og styrelsen skal sende en deltager. 
  
Beslutning: 
Der er generelt ønske om at generere events i Aarhus, fx foodfestival mv. Det er normalvis 
sekretariatslederen, der deltager, men da vi ikke har en ansat d. 27/9, kunne det være godt at sende et 
styrelsesmedlem. Mødet vil for os primært handle om at find ud af, hvad der rør sig i Aarhus. 
 
Victoria deltager, Cecilie sørger for tilmeldingen. 
 

5. Eventuelt 
Nina: Husk at der er FDF og spejderne Tivoli arrangement i weekenden. Mød endelig op og se, hvad der 
sker. 

 
Kommende datoer: 
 
Kommende sager fremgår af møde- og handleplanen som er vedlagt indkaldelsen. 


