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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  Sara Springborg, sekretariatsleder 

x   Søren Bjerre, studentermedhjælper 

Bilag 2.3 Status på arbejdsprogram 
2.4 Idegrundlag 
2.7 Program frivilligrådets årsmøde 

 
Mødet indledtes med en præsentationsrunde 
 
0. Formalia 

0.1. Godkendelse af dagsorden 
Indstilling: 
Styrelsen godkender dagsordenen. 
Referat: 
Godkendt med tilføjelse af punkt 2.9:  underskrift af bankfuldmagt til ny sekretariatsleder og punkt 
2.10: Valg til TV2 Østjyllands bestyrelse d. 2. november 2016. 

 
1. Orientering 

1.1. Orientering: Grupperinger: Korps 
Indstilling: 
Alle grupperingsrepræsentanterne har mulighed for kort at fortælle om nyt. 
 
Referat: 
 
- De politiske ungdomsforeninger er i gang med at teste skoleforløb i samarbejde med 

Kvindemuseet. Om to uger skal det evalueres og materialet laves færdigt. I starten af 2017 laver 
ungdomspartierne skolevalg.  

- Korpsene: FDF og Spejderne i Tivoli blev afviklet i september for alle korps med over 2000 
deltagere. Tak til ÅUF for underskudsgaranti. Den bliver ikke nødvendig i år, men er en 
forudsætning for at arrangementet kan laves. Planen er et nyt tværkorpsligt arrangement i 2018. 
 

 
 



1.2. Orientering: Formand/FU 
Formanden fortæller om nyt siden sidst, der relaterer sig til opgaver for formand og FU, herunder 
status på Sidste Skoledag 2017, SoMe-kursus 6.12, møde med UngEnergi om optagelse, ingen 
andenrundeuddeling af SDM, lønaftale med Thea i forbindelse med overlevering, status på forslag om 
mere kontrol med tilsyn. Formanden orienterer om kommende datoer (se nederst i dagsordenen). 
 
Referat 

 Sidste skoledag 2017: Lokalkredsen og SSP er i dialog om økonomien, men er ikke nået til 
enighed. I ÅUF afventer vi om de bliver enige, og forholder os derefter til hvad det betyder for 
vores andel i samarbejdet. I 2018 er alt op til forhandling igen. 

 UngEnergi: Er i dialog med ÅUF om medlemskab, men er pt ikke en forening. Vi tager det op i 
Styrelsen, hvis de beslutter sig for at søge medlemskab. Sara tilbyder dem hjælp til at blive 
organiseret som forening. 

 SoMe-kursus: Er på programmet d. 6. december. Invitation kommer ud med nyhedsbrevet 
denne måned. 

 Sekretariatslederoverlevering: Der er lavet en aftale med Thea om timer til overlevering til 
Sara. 

 Status på forslag om mere kontrol: Det er sparket til hjørne lige nu, men det vides ikke endnu 
hvilke kontroltiltag, politikerne vil holde fast i.   

 Jakob har hørt, at Alternativet Ung overvejer at blive en forening. Han spørger dem om de vil 
være med i ÅUF, og om de har brug for hjælp til at stifte foreningen. 

 
1.3. Orientering fra sekretariatet 
Indstilling: 
Sekretariatslederen fortæller om nyt siden sidst, herunder sin opstart som sekretariatsleder, 
høringssvar om lokalplan der påvirker spejderhytte, opstart med BUB (herunder stemmeprocent og 
introdag). 
 
Referat: 
Børne/ungebyrådet: 

 Valg til børn og unge-byrådet var en god opstart og intro til den nye stilling. Et godt indblik i et 
af de områder, Sara ikke allerede har så stort indblik i.  

 Stemmeprocent ved valget blev 74,9 % (en stor stigning fra sidste år).  

 BUB er engageret som medværter på kommunens Ungdomstopmøde (EYC) i september 2017 (i 
forbindelse med kulturhovedstaden). Sara og Johanne har været til møde med arrangørerne i 
Børn og Unge. 

Ang. Lokalplan og spejdergruppe på Skovvangsvej i Aarhus N: 

 Høringssvar forfattet og indtil videre virker alle positivt stemt for at finde en løsning. Møde er 
aftalt mellem Teknik og Miljø og Spejdergruppen 

Overlevering med Thea: 

 Sara er sat ind i mange af de administrative opgaver. 
 
 

2. Ledelse 
2.1. Drøftelse: Foreningernes potentiale 
Indstilling: 
I de senere år er foreningerne blevet stadig mere pressede af mange tilbud til børn og unge. Det 
medfører, at foreningerne i højere grad skal tage stilling til, hvad de kan for at gøre sig relevante for 
børn og unge. Som engagereret i foreningslivet vil vi sandsynligvis være enige om, at foreningerne har 



et stort potentiale, men vi kan til tider have problemer med at sætte ord på det. For hvad kan 
foreningerne? Og hvordan adskiller det traditionelle foreningsliv sig fra ”ildsjæle-frivillighed”? 

  
Bonusinfo: En ny undersøgelse fra DUF har undersøgt, hvilken værdi foreningslivet har får de unges 
demokratiske engagement. En af konklusionerne er, at åbenhed og indflydelse på aktiviteterne fører til 
deltagelse, engagement, interesse og ansvarsfølelse. Derudover pointerer undersøgelsen, at man skal 
kunne se en mening med det, man gør ud over selve aktiviteten, for at engagere sig i foreningen, 
hvilket flere foreninger glemmer at sætte ord. 
Undersøgelsen giver grundlaget for, at foreninger skal tænke over, hvordan det er at være ung i dag og 
hvad det betyder for, hvordan man er forening i Danmark i dag. 
 
Referat: Pointer fra debatten: 
- Det særlige ved foreningslivet er bæredygtigheden. Det kan vi slå på, når vi skal fortælle om vores 

potentiale. 

- ”Man kommer for det politiske og bliver for det sociale” er erfaringen i de politiske 

ungdomsforeninger.  

- Der er et stort potentiale i relationerne mellem både børnene og mellem børn og voksne i 

foreningerne, fordi der er en stabilitet i arbejdet. 

- Foreningerne kan udfordre børn og unge til selv at tage stilling på et mere oplyst grundlag. 

- Medlemsdemokratiet sikrer, at man kan arbejde med rammerne, hvis man ønsker det.  

- Foreningerne skaber personlig udvikling. Man kan fx ikke lære om tolerance uden at indgå i 

relationer til nogen som er anderledes. 

- Der er mere fokus på mennesker og relationer end på projekter i foreningerne. 

 

2.2. Drøftelse: Kommunalvalgskampagne 2017 
Indtilling: 
FU drøftede på sit møde i juni at ÅUF igen i 2017 skal afvikle kommunalvalgskampagne. Styrelsen 
drøfter muligheder og forventninger til eventuelle særlige kampagnetemaer, målgrupper osv. Morten 
spiller ind med inputs fra møde med formændene fra de politiske ungdomsforeninger. 
 
Referat: 
Ved sidste kommunalvalg kørte ÅUF kampagnen ”Stem Ungt” med støtte fra DUF. Der var mange små 
initiativer, som alle handlede om at sikre unges deltagelse i demokratiet. Et af de større initiativer var et 
”ungdomspanel”, hvor alle partier havde mulighed for at byde ind med en kandidat under 30.  
 
Styrelsen vil arbejde videre med to spor i forbindelse med Kommunalvalg 2017; både generel oplysning 
om deltagelse i demokratiet og en satsning på at lave et ungdomspanel med kandidater under 30 igen. 
En særlig målgruppe er erhvervsskolerne, som DUF måske også sætter fokus på. En mulighed kunne 
være at samarbejde med EEO og LH i Aarhus, fordi det er her de mest politisk engagerede på skolerne 
er. Sara holder øje med mulige puljer at søge.     

 
2.3. Orientering og beslutning: Status på Arbejdsprogram 2016 
Indstilling: 
Styrelsen gør status på gennemførslen af arbejdsprogrammet og drøfter eventuelle yderligere tiltag for 
at nå i mål med initiativerne. 
 
Referat: 
Se status i bilag 2.3. Vi når fint i mål med initiativerne i arbejdsprogrammet til Årsmødet. 



 
2.4. Beslutning: Arbejdsprogram 2017 
Indstilling: 
Styrelsen drøfter forventninger til arbejdsprogram 2017. Styrelsen nedsætter en 
arbejdsprogramgruppe, der har ansvar for at udarbejde et udkast til arbejdsprogram som styrelsen 
fremlægger på årsmødet. Udkastet skal tage udgangspunkt i styrelsens drøftelse, idegrundlaget og det 
nuværende arbejdsprogram, hvor nogle initiativer er flerårige. Udkastet skal være klar til 
styrelsesgodkendelse på januarmødet.  
 
Referat: 
Ideer til arbejdsprogrammet: 
- Foreningslivet i nye bydele i Aarhus 

- Frivillighedshovedstad 2018 (hvis Aarhus bliver valgt) 

- Ny Sports- og Fritidspolitik 

- Åben Skole 

- Medborgerskab 

- Flygtninge 

- Strategi for flere år, frem for årlige arbejdsplaner. 

- Kommunalvalg/demokratioplysning 

- Samarbejde mellem medlemsforeningerne 

- Unges sundhed 

Medlemmer til arbejdsgruppen: Anders, Janneke og Sara 
 
Arbejdsgruppen skriver et forslag, som fremlægges på Styrelsens møde i december og i januar sender 
arbejdsgruppen det ud til medlemmerne med mulighed for at give feedback (via nyhedsbrev, facebook-
afstemning). 
 
2.5. Beslutning: Årsmøde 2017 
Indstilling: 
Årsmødet er fastsat til torsdag den 23. februar 2016. Sekretariatet har booket Møllevangsskolens 
festsal. Styrelsen træffer beslutning om overordnet tidsplan og drøfter hvilke gæster og talere der skal 
inviteres. Styrelsen nedsætter et årsmødeudvalg, der sammen med sekretariatet har ansvar for 
planlægning. 
 
Referat:  
Forslag til talere/emner: 
- Morten Østergaard fra DUF om motivation/ledelse af Frivillige. Fokus på at deltagerne ved 

årsmødet får noget med hjem de kan bruge. 

- En der kan tale arbejdet i foreningerne op og fortælle deltagerne, hvorfor det vi gør er vigtigt. 

Kunne være Søren Østergaard fra CUR 

- Hvorfor er det værdimæssigt, at vi som foreninger er sammen i ÅUF? 

- Opfordre taleren til at lave nogle ”involverende aktiviteter” undervejs. 

 Arbejdsgruppe: Morten, Nina, Cecilie, Søren, Sara 
 
 
 



2.6. Beslutning: Foreningshus Fjordsgade 

Indstilling: 
Styrelsen drøfter hvilke forventninger ÅUF har til flytningen til Foreningshus Fjordsgade, som kan 
fungere som det mandat Sara skal bruge til at afsøge aftale om flytning med. 
 
Referat: 
Sara har fået at vide at lokalerne er klar allerede nu. Styrelsen bakker op om en hurtig flytning, hvis det 
bliver muligt. Sara og Cecilie fortsætter dialogen med Sport og Fritid. Husk at give de foreninger, der 
bruger lokalerne mulighed for at komme med ud og kigge.   

 
2.7. Beslutning: Proces omkring anlægspuljen 
Indstilling: 
Aarhus kommune uddeler hvert år midler til anlæg i foreningslivet igennem anlægspuljen. ÅUF inviteres 
til at kvalificere uddelingen med vores viden fra foreningerne. Styrelsen vedtager proces. De seneste år 
har det været formanden, repræsentanten for ungdomskorpsene og sekretariatslederen der har været 
involveret. Behandlingsmøderne er datosat (???). Der fastsættes dato for formøde i ÅUF i uge 46 eller 
47. 
 
Referat:  
Sara, Cecilie og Anders holder et formøde d. 1. november, og deltager i dialogen med forvaltningen.  
 
2.8. Beslutning: Frivilligrådets årsmøde 
Indstilling: 
Frivilligrådet er et politikudviklende organ, der rådgiver regeringen og Folketinget om den frivillige 
sektors rolle og indsats I forhold til sociale udfordringer. Frivilligrådet har i år besluttet at lægge 
Årsmødet i Aarhus under temaet ”Bare fest og farver? Når det frivillige sociale møder kulturen” med et 
særligt fokus på Kulturhovedstaden. 
Styrelsen foreslås at sende sekretariatsleder, formand og evt. andre interesserede 
styrelsesmedlemmer. Prisen er 900 kr. pr. person. 
 
Referat: 
Styrelsen godkender at Nina, Cecilie og Sara deltager.  

   
2.9.  Underskrift af bankfuldmagt til Sara 
Referat:  
Styrelsen underskrev bankfuldmagt til Sara. 
 
 
2.10. Valg til TV2 Østjyllands bestyrelse 
Referat: 
Der skal findes en ny til repræsentantskabet, da Hans Henrik er flyttet udenfor sendeområdet. Morten 
vil gerne overtage Hans Henriks post. Sara sørger for at Morten får Hans Henriks plads.    

 
3. Nyt fra diverse 

3.1. Orientering: Eventnetværksmøde 
Indstilling: 
Victoria fortæller om hvad der skete på eventnetværksmødet. 
 
Referat:  



Iab.  
 
 

4. Eventuelt 
 

 
Kommende datoer: 
26. oktober DÅP-workshop 
15. november Styrelsesmøde 
23. november DÅP-workshop 
24. november Sekretariatslederreception 
25. november Julefrokost 
3. december Delegeretmøde DUF 
6. december Bliv Social media-strateg! 
13. december Styrelsesmøde 
 
 
 
Kommende sager fremgår af møde- og handleplanen som er vedlagt indkaldelsen. 
 
Desuden: 
Orientering om status på traffik på hyttefortegnelsen.dk – november 
Orientering om status på tilmeldte på hyttefortegnelsen.dk – december 
Orientering fra korps 
Orientering og drøftelse af DÅP 
 


