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0. Formalia 

0.1. Godkendelse af dagsorden 
Indstilling: 
Styrelsen godkender dagsordenen. 
Referat: 
Styrelsen godkendte dagsordenen med tilføjelse af punkt: 2.9 Beslutning vedrørende Aarhus Stadsarkiv.  

 
1. Orientering 

1.1. Orientering: Grupperinger 
Indstilling: 
Jacob orienterer fra de politiske ungdomsforeninger. 
Victoria og Nina orienterer fra de religiøse. 
Alle grupperingsrepræsentanterne har mulighed for kort at fortælle om nyt. 
Referat: 
Styrelsesrepræsentanterne der skulle orientere var ikke til stede. 
 
1.2. Beslutning og orientering: Medlemsforeningerne 
Indstilling: 
Styrelsen har på sin midtvejsevaluering drøftet, at kan være svært at skabe en god kontakt og dialog 
med medlemsforeningerne på tværs af grupperinger. Derfor foreslås det, at orienteringspunktet på 
styrelsesmøderne udvides med en orientering fra medlemsforeningerne fra sekretariatet. Sekretariatet 
har løbende kontakt til mange forskellige medlemsforeninger, og punktet kan f.eks. bruges til at gøre 
status på, hvilke medlemsforeninger sekretariatet har haft dialog med siden sidste styrelsesmøde og 
om hvad. Styrelsen godkender nyt orienteringspunkt. 
 



Referat: 
Styrelsen drøftede fordele og ulemper ved at tilføje endnu et orienteringspunkt. Der var generel 
opbakning til at høre nyt fra medlemsforeningerne på styrelsesmøderne, men det må ikke blive for 
langt, og der skal være fokus på forhold, der er relevante for styrelsen. Formen kan være 5 interessante 
medlemshistorier på 5 minutter. Særligt fokus på, hvad medlemsforeningerne henvender sig til ÅUF 
om, så vi får noget viden samlet om det. Formen evalueres løbende, og styrelsen kan også overveje om 
det vil give mening, at sekretariatet laver en mere struktureret registrering af medlemskontakten.  

 
Beslutning: 
Styrelsen godkendte nyt orienteringspunkt. 
 
Orientering om medlemsforeningerne fra sekretariatet: 
- IMCC: Er i gang med at starte skolesamarbejdsprojektet KOSMO i Aarhus.  
- KFUM og KFUK i Gellerup: Har startet projektet ”Smag på verden”, et måltidsfællesskab som er 

åbent for alle i Gellerup. De har deltaget med projektet på eventmageruddannelsen og søger pt. 
funding til maden, så den kan være gratis.  

- O.N.E. Aarhus: Har lånt kamera og videoudstyr hos ÅUF ifm. genopstart af foreningen. Hjælper 
indvandrere/2. generationsdanskere ind på jobmarkedet.  

- DFUNK Østjylland: Har vist interesse for at blive medlem af ÅUF. De er en stor ressource på 
flygtningeområdet, og med i DUF.  

 
1.3. Orientering: Formand/FU 
Formanden fortæller om nyt siden sidst, der relaterer sig til opgaver for formand og FU, herunder 
frivilligrådets årsmøde, anlægspuljeuddeling, årets ildsjæl, møde med folkeoplysningssamvirket, møde 
med sport og fritid.  
Referat: 
Frivilligrådets Årsmøde: Sekretariatsleder, formand og næstformand deltog. Lidt blandet oplevelse. 
Punkt at tage med: ÅUF ses ikke som en vigtig aktør på det sociale område. Det kan vi arbejde med.  
Anlægspuljen: Sekretariatsleder og formand har været til møde med Rådmanden om prioriteringen af 
ansøgninger til puljen. Vi afventer at rådmanden melder den endelige fordeling ud. I forbindelse med at 
idrætten har fået egen pulje på 10 mio. årligt skal vi være OBS på om det kommer til at betyde noget 
for uddelingskriterierne for anlægspuljen.   
Årets Ildsjæl: Formanden er i dommerpanelet, men har ikke fået information om uddelingen endnu. 
Frivillighovedstad 2018: Aarhus blev kåret d. 5.12. og det er taget med i arbejdsprogrammet. 
Sekretariatslederreception: En succes med mange gæster. 
SoMe-kursus: Dejligt med over 30 deltagere fra omkring 13 forskellige foreninger. Kurset bliver en del 
af Aarhus i forenings kursusrække i foråret. 
Flytning af sekretariatet: Aftale med Sport og Fritid om at de nye lokaler på Fjordsgade er klar til 
indflytning i marts 2017.  

 

1.4. Orientering fra sekretariatet 
Indstilling: 
Sekretariatslederen fortæller om nyt siden sidst, herunder flytning, åbning af kulturhovedstaden 21. 
januar.  
Referat: 
DÅP-status: Der er et par skoler, der har meldt sig til en temadag i foråret med emnerne sundhed og 
digital dannelse. Der er følgegruppemøde fredag d. 16. december med tema om unges engagement og 
commitment samt input til sundhedstemaet.  



ÅIF/eventmager: Der var møde mandag d. 12.12., hvor kursusrækken for det kommende år blev 
fastlagt. Generelt har styrelsen fået opfyldt ønsker til kurser, herunder kassererkurser og SoMe-kursus. 
Der arbejdes på en temaaften om ”Unge i foreningslivet” med oplæg og debat. Styrelsen drøftede 
muligheder for at gøre folk bedre opmærksom på kurserne, og kom med følgende forslag: Send 
invitation direkte til relevante kontaktpersoner med en personlig opfordring til at deltage. Lav 
Facebookevent til alle kurser, da det giver bedre mulighed for at dele/promovere både kurserne og ÅUF 
i medlemsforeningerne. Sekretariatet arbejder videre med styrelsens forslag. 
EYC: Det første planlægningsmøde med arbejdsgruppen fra Børn- og Ungebyrådet blev afholdt 12.12. 
Der inviteres 150 unge fra Europa og 150 fra Danmark til topmødet.  
Åbning af kulturhovedstad: ÅUF har modtaget en invitation til at være med i optog ved åbningen. 
Sekretariatet har sendt tilbud om at deltage på et ÅUF-hold ud - men ingen tilmeldte endnu. Man kan 
også tilmelde sig individuelt på hjemmesiden. Find information i november-nyhedsbrevet. 
Styrelsen fik folder fra Børn &Unge, der fortæller om hvad der er relevant for børn og unge i 
kulturhovedstaden. 

 
2. Ledelse 

2.1. Drøftelse: Kontakten med medlemsforeningerne 
Indstilling: 
Styrelsen drøfter kontakten med medlemsforeningerne i år, herunder deltagelse i kurser, studiemesse, 
åben skole osv. 
Referat: 
Styrelsen drøftede medlemskontakten i år og de ovennævnte tiltag. Studiestartsmessen og 
facebookevents i forbindelse med vores kurser fremhæves som fokuspunkter for 2017. Generel 
tilfredshed med foreningernes engagement i kurser og DÅP-tilbud arrangeret af ÅUF. Vi skal være 
opmærksomme på ikke at lægge arrangementer, hvor de studerende har sommerferie eller eksamen. 

 
2.2. Orientering: Medborgerskabspris og velkomst til flygtninge (arbejdsprogram #7+8) 
Indstilling: 
Sara giver en status på arbejdet med arbejdsprogrampunkterne omkring medborgerskab (som 
styrelsen besluttede kunne arbejdes med som en medborgerskabspris) og velkomst til flygtninge. 
Referat: 
Medborgerskabspris: 
- Sara orienterede om arbejdet med medborgerskab, og medborgerskabspris. Medborgerskabsprisen 

anbefales ikke oprettet, da markedet er godt dækket af priserne ”Årets Ildsjæl” og ”Aarhus Takker”. 

I stedet anbefales, at vi gør mere for at nominere og motivere vores foreninger/ildsjæle. 

Forslag: Hver måned i nyhedsbrevet og på facebook fremhæver vi en  ”Månedens Ildsjæl” fra en af 

vores foreninger, og samtidig opfordrer vi foreningen til at nominere denne ildsjæl til priserne 

efterfølgende.   

- Nirvana har lavet en beskrivelse af vores forslag og af de to eksisterende priser, der udsendes som 

bilag til januar-mødet. 

- Styrelsen siger god for, at sekretariatet arbejder videre med idéen om ”Månedens Ildsjæl”. 

Styrelsen anbefaler at man kickstarter idéen til årsmødet, hvor en nominering til ”Månedens 

Ildsjæl” kan have en særskilt seddel som uddeles sammen med årsmøde materialet. 

Sig velkommen til flygtninge 
- Hjemmesiden får et nyt punkt, Sig velkommen til flygtninge med informationer og inspiration til 

foreningerne. Se aauf.dk/sig-velkommen-til-flygtninge/ 



- Temaaften d. 25.01.17 med deltagelse fra Aarhus Kommune og Fritidspuljen. Fokus på at klæde 

foreningerne på til at inkludere flygtninge i deres aktiviteter eller lave særlige tiltag for flygtninge.  

- Efter erfaringerne fra temaaftnen d. 25.01 skal vi vurdere om ÅUF skal arbejde videre med dette 

emne, samt hvilke foreninger det kan være relevant for fremadrettet. 

- Janneke orienterede om, at der er SATS-puljemidler på området, som vi kan overveje at søge, hvis 

vi arbejder videre med emnet.  

 
2.3. Drøftelse: Ekstern kommunikation (arbejdsprogram #4) 
Indstilling: 
ÅUF’s eksterne kommunikation særligt i pressen og på sociale medier er et særligt initiativ i 
arbejdsprogrammet. Styrelsen evaluerer på, hvordan det er gået, og drøfter hvordan erfaringerne kan 
bruges. Styrelsen drøfter også forventninger til sekretariatets arbejde med dette. 
Referat: 
- Status på tiltag: I foråret revideredes kommunikationsstrategien, og der blev afholdt en workshop 

om at skrive debatindlæg. 

- ÅUFs Facebookside: Det er pt primært medlemmer af vores foreninger, der er målgruppe for vores 

opslag. Siden kunne med fordel være en platform, som vores medlemsforeninger kan bruge til at 

nå længere ud med arrangementet og nyheder. Fokus på at foreningerne deler hinandens opslag, 

faciliteret af ÅUF. Styrelsen indstiller til, at sekretariatet arbejder videre med at gøre facebooksiden 

til en platform for medlemsforeningernes historier. Man må gerne skrive til Sara, hvis man har 

noget man gerne vil have delt på facebook. 

- Ekstern kommunikation: Stadigt fokus på aktuelle sager i pressen/lokalpolitik. 

 
2.4. Orientering og beslutning: Hyttefortegnelse - BILAG 
Indstilling: 
Hyttefortegnelse.dk er nu lanceret. Sara/Søren orienterer om lancering, status på tilmeldte, hvordan 
trafikken har været på siden m.v. 
Styrelsen drøfter med udgangspunkt i forslag fra sekretariatet tiltag som kan booste antallet af 
tilmeldte mens lanceringen er ”varm”, og for at sikre målet om, at der skal tjenes penge på siden 
allerede i år. 
Referat:  
Sara og Søren orienterede om status på hyttefortegnelse.dk, herunder antal besøgende og antal hytter 
på siden, og mulige tiltag fremadrettet.  
Styrelsen drøftede mulighederne fremadrettet for at drive hyttefortegnelse.dk, herunder promovering, 
betalingsmuligheder og moms. 
 
Beslutning: 
Styrelsen besluttede, at sekretariatet gør en ekstra indsats for at få flere hytter ind på siden: 
Invitation til siden genudsendes med forlængelse af introduktionstilbud, og vi laver en ringerunde til 
egne medlemsforeninger med hytter. Punktet tages op igen på januarmødet. 
Sara orienterer sig i momsreglerne, og kontakter Henrik  vender tilbage til styrelsen om dette. 

 
2.5. Beslutning og orientering: Skriftlige beretninger  
Indstilling: 
Sara orienterer om skriftlige beretninger, som har ny praksis ifht tidligere år. Styrelsen godkender ny 
praksis. 



Referat: 
Cecilie, Sara og Søren orienterede om ideen med en letlæselig folder, der fortæller om ÅUF, og året i 
ÅUF’s medlemsforeninger. Udsendes ikke kun til medlemsforeninger, men også andre interessenter. 
Dette betyder, at styrelsesmedlemmerne ikke skal skrive beretninger om året der er gået, og at alle 
medlemshistorier trækkes ud af årsmødemappen, så denne bliver rettet direkte mod selve årsmødet.  
Styrelsen betonede, at det er vigtigt med historier fra medlemsforeninger i de forskellige grupperinger, 
da det viser hvad ÅUF kan.  
Beslutning: 
Styrelsen besluttede, at sekretariatet arbejder videre med folderen.  
 
 
2.6. Drøftelse og beslutning: Kollektive medlemmer 
Indstilling: 
Styrelsen drøfter om ÅUF skal kunne optage foreninger, hvor medlemmerne er indmeldt kollektivt 
f.eks. studenterbevægelsens foreninger o.l. 
Det kræver ændring af ÅUF’s vedtægter at optage foreninger med denne medlemsform. Styrelsen 
drøfter derfor evt. om der skal indstilles et ændringsforslag eller om der på anden måde skal samle op 
på styrelsens drøftelse, som er påbegyndt i sidste styrelsesperiode. 
 
Beslutning: 
Styrelsen er positivt stemt overfor at udvide med medlemsforeninger, der ikke har individuelle 
medlemmer, men besluttede at en vedtægtsændring først skal tages op, når der er en konkret 
forespørgsel.  
 
2.7. Beslutning: Arbejdsprogram - BILAG 
Indstilling: 
Skrivegruppen for arbejdsprogrammet fremlægger deres forslag og deres forslag til inddragelse af 
MF’erne. Styrelsen drøfter og træffer evt. beslutninger om ændringer eller tilføjelser. 
Referat: 
Kommentarer til punkterne i udkastet til arbejdsprogram 
1. Kulturhovedstad: Cecilie tilføjer, at ÅUF også er engageret i Kulturhovedstad via EYC og Bæredygtig 

Energi til Livet. 

2. Fremme unges deltagelse i Kommunalvalg 2017 : Sara tilføjer at vi har fokus på ”fx 

erhvervsskoleelever”, fordi stemmedeltagelsen er lav i denne gruppe. Jacob tager kontakt til 

erhvervsskoleelevorganisationerne.   

3. Indflydelse på ny Sports- og Fritidspolitik: ok 

4. Partnerskaber – Åben Skole: ok 

5. Frivillighovedstad 2018: Sara tilføjer, at ÅUF sætter fokus på en bred forståelse af frivillighed, og at 

ÅUF sørger for, at alle medlemsforeninger er opmærksomme på Frivillighovedstaden. Sara 

meddeler til Sport og Fritid, at vi gerne vil være involveret.  

6. Medborgerskab: ok 

7. Strategi for de kommende år: ok 

8. Flygtninge i foreninger: ok 

 
Cecilie Møller indsætter som punkt 7 under temaet: ”ÅUF har til formål at servicere” et punkt om 
ekstern kommunikation/synlighed og hvordan ÅUF kan hjælpe medlemsforeningerne med at 
kommunikere deres tiltag.   



Beslutning: 
Styrelsen godkendte udkastet med de ovenfornævnte kommentarer og tilføjelser. Tilføjelserne skal 
være klar inden Styrelsens møde i januar, hvor styrelsen skal godkende den opdaterede version til 
årsmødemappen.  
 
2.8. Beslutning: Retningslinjer for udgifter - BILAG 
Indstilling: 
ÅUF har et sæt regningslinjer for udgifter, som godkendes og ændres af Styrelsen. FU har drøftet 
ændring af retningslinjerne efter der ikke længere kan købes klippekort til busserne i Aarhus. Styrelsen 
godkender ændring, således ÅUF refunderer kørsel i bus ved fremvisning af billet, screendump af 
mobilbillet eller udskrift af rejsekort. Formuleringen erstatter formulering om refusion af brugte 
busklippekort. Det er markeret med rødt i bilaget. 
Beslutning: 
Styrelsen godkendte indstillingen.  
 
2.9. Beslutning: Aarhus Stadsarkiv og ÅUF’s arkiver. 
Indstilling:  
Styrelsen beslutter om ÅUF’s arkiver skal overdrages til Aarhus Stadsarkiv inden flytning til nye lokaler.  
Referat: 
Styrelsen var positivt indstillet overfor forslaget om at overdrage arkivet, men stillede spørgsmål til 
behandlingen af eventuelle personfølsomme oplysninger, da arkivet vil blive offentligt tilgængeligt. 
Sara undersøger hvad der sker med eventuel personfølsom data, og afklarer hvor detaljeret 
journalisering der bliver lavet. Vil det fx være muligt at finde personers udtalelser elektronisk? 
  
Beslutning: 
Styrelsen besluttede at arkivet kan overdrages til Aarhus Stadsarkiv, når ovenstående er undersøgt, 
og at det resterende arkiv kasseres.  

  
 
3. Nyt fra diverse 

 
 

4. Eventuelt 
 

 
Kommende datoer: 
Styrelsesmødet i januar flyttes til d. 23. januar kl. 18-21. Kim Riisbjerg og Bent Sejersen deltager i drøftelse 
af ny Sports- og Fritidspolitik.  
 
 
Kommende sager fremgår af møde- og handleplanen, som er vedlagt indkaldelsen.  


