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Indbudte Afbud Tilstede Ikke til 
stede 

Navn 

 x  Cecilie Hansen, formand 

 x  Nina F. Hansen, næstformand 

 x  Morten Lond, kasserer 

       x  Rune Kløve Unge, børne- og ungdomskorps 

x   William Holm Barreth, politiske 

x   Victoria Lykke Flintsø, religiøse 

 x  Yuriy Valentin Jespersen, mellemfolkelige og internationale 

  x , øvrige 

 x  Sara Springborg, sekretariatsleder 

  x  Mette Marie Heinfelt, studentermedhjælper (pkt. 3.2) 

Bilag 3.9 DUF’s invitation til stormøde 
3.13 Halvårsregnskab og budgetrevisionforslag 
Styrelsens møde- og handleplan 

 
1. Formalia 

1.1. Godkendelse af dagsorden 
Indstilling: 
Styrelsen godkender altid formelt dagsordenen inden starten af mødet. 
Referat: 
Godkendt. 

 
2. Orientering 

2.1. Orientering: Grupperinger 
Indstilling: 
Alle grupperingsrepræsentanterne har mulighed for kort at fortælle om nyt, herunder en orientering 
fra den religiøse gruppering ved Viktoria og Nina. 
Referat: 
Iab. 

 
2.2. Orientering: Formand/FU 
Indstilling: 
Formanden orienterer om nyt herunder om afslutningstale ved EYC, lus og lønforhandling med leder,  
Referat: 
Cecilie og Sara har afholdt LUS d. 19. maj og lønforhandling d. 17. august.  
Cecilie skal klippe en snor og tale ved European Youth Consensus.  

 
2.3. Orientering fra sekretariatet 
Indstilling: 
Sekretariatslederen orienterer om nyt herunder rammevilkår for BUB i 2017-2018, møde om børnenes 
grundlovsdag afholdt i juni, status planlægning indflytterreception, tilslutning til studiemesse mv. 



Referat: 
- Rammevilkår for BUB er uændret. Vi har dog ubrugte midler fra 16-17, som vi har fået lov at bruge i 

17-18 på ekstra løn og indkøb af ny bærbar PC.  
- Børnenes grundlovsdag bliver d 31. maj i 2018 og arrangeres i et samarbejde mellem Århus 

Forældreorganisation, Red Barnet Ungdom i Aarhus og Århus Ungdommens Fællesråd. Vi overvejer 
at indgå samarbejde med UKH og afholde arrangementet der. Lige nu er vigtigste indsats at finde 
ud af om vi kan finde en praktikant, der kan løfte opgaven i foråret. Alle ÅUFs medlemsforeninger 
er inviteret – både i planlægningen og på dagen. 

- Indflytterreception med sang og kahoot. Vi gør klar fra kl. 13.30. Alle er velkomne til at hjælpe med 
klargøring og oprydning i det omfang I kan. Deltager fra styrelsen: Rune, Nina, Cecilie, Sara, Yuriy 
(fra studiemessen slutter). 

- Studiemesse: Fin tilslutning. Standen er fyldet, og mange forskellige foreninger er med.  
 

3. Ledelse 
3.1. Drøftelse: Samarbejde om frivillighed 
Indstilling: 
Styrelsen drøfter ÅUF’s samarbejde med andre aktører om frivillighed – hvad er fordele og ulemper? 
F.eks. i interessevaretagelse, om konkrete projekter, Frivillighovedstaden mv. 
Referat: 
Udskudt 
 
3.2. Orientering og beslutning: Kommunalvalgskampagne 
Indstilling: 
ÅUF har ansat Mette Marie Heinfelt som studentermedhjælper til kommunalvalgskampagnen. 
Styrelsen hilser på Mette Marie, som præsenterer arbejdet med kampagnen. 
Referat: 
Status på kampagnen fra Mette Marie: 
- PR-budgettet bruges primært på sociale medier frem for tryk.  
- Kandidatnetværket har foreslået at de også kan møde unge andre steder end 

uddannelsesinstitutionerne. Fx virksomheder og fagforeninger, hvor der er mange unge.  
- Kandidatnetværket laver happening på Store Torv sidste lørdag inden valget.  
- Mette Marie laver små videoer af hver kandidat til brug på Facebook, som skal skabe trafik på Stem 

Ungt-facebooksiden. Se evt. videoer fra sidste valgkamp.  
- Vi mangler stadig at få navne på kandidater fra SUF og Nye Borgerlige Ungdom. 

 

3.3. Beslutning: Særligt dyr materiel-uddeling 
Indstilling: 
De foreninger der modtog penge fra SDM i foråret fik frist for brug i august. Sara giver en status på om 
foreningerne har taget imod det, og hvis der er penge tilbage i puljen drøfter Styrelsen om der skal 
laves en andenrundeuddeling i efteråret. 
Referat: 
Pt. er der fire foreninger som ikke har sendt fakturaer ind. Alle har fået en påmindelse. FDF Aarhus 2 
har bedt om udsættelse til senere på efteråret, da det er en afhængigt af et større projekt. Der er ca. 
20.000 kr. tilbage i puljen, når de sidste fire bevillinger er udbetalt. 
Beslutning: 
Styrelsen besluttede at vi ikke laver en anden runde i år.  
 
 
 



3.4. Beslutning: Sidste skoledag 
Indstilling: 
Politiet har meldt at der vil være øgede sikkerhedskrav til afholdelsen af Sidste Skoledag til næste år. 
Det er ikke muligt at få en konkret melding inden rammerne for arrangementet er besluttet, men 
formentlig vil arrangementet kræve adgangsbillet og skulle hegnes ind. FU har drøftet ÅUF’s rolle i 
arrangementet dels på grund af de skærpede krav og dels i forlængelse af styrelsens drøftelser af ÅUF’s 
strategiske prioriteringer de kommende år. FU indstiller til, at Styrelsen beslutter at ÅUF stopper som 
arrangør af Sidste Skoledag, og at ÅUF stiller sig til rådighed for en proces med ungeinddragelse om 
kommende Sidste Skoledags-arrangementer, der lever op til de skærpede krav. 
Beslutning:  
Styrelsen vedtog FUs indstilling.  
 
3.5. Beslutning: Medlemslog 
Indstilling: 
Sekretariatet har arbejdet med at registrere kontakt med medlemsforeninger. Det nuværende system 
er ikke optimalt. Sara har hentet tilbud fra tidligere kollega i FDF på et system i Podio, der vil koste 15-
25.000 kr. at udvikle. 
Styrelsen træffer beslutning om der skal investeres i et sådant og i så fald hvornår. 
Beslutning: 
Styrelsen besluttede at vi gerne vil have en medlemslog, så viden kan fastholdes i organisationen. 
Finansieringen drøftes under pkt. 3.13.   

 
3.6. Beslutning: Fremtid 
Indstilling: 
Styrelsen er med arbejdsprogrammet i år forpligtiget til: ”at igangsætte en proces, som skal sætte 
pejlemærker og mål for de kommende år. Styrelsen vil involvere medlemsforeningerne, 
samarbejdspartnere og andre interessenter i processen.” 
Styrelsen nedsatte på seminaret en arbejdsgruppe bestående af Nina, Rune, Cecilie og Sara. Det er 
arbejdsgruppens vurdering, at en vigtig del af denne proces er ”interesset mapping” dvs. dialog med 
medlemsforeninger og samarbejdspartnere. Eftersom sekretariatet har haft meget travlt i år bl.a. pga. 
flytningen, nye vilkår for Sidste Skoledag og at vi er lykkedes med at fundraise til 
kommunalvalgskampagnen, så har der ikke været tilstrækkelig tid til at gennemføre en tilfredsstillende 
mapping. 
FU foreslår, at Styrelsen udskyder strategiarbejdet til næste år, men fremlægger de foreløbige 
drøftelser og procesforslag for Årsmødet. 
Styrelsen træffer beslutning om hvordan arbejdsprograminitiativet skal løftes. 
Beslutning: 
Styrelsen vedtog FUs indstilling.  

 
3.7. Beslutning: Kontingentforøgelse 
Indstilling: 
Medlemskontingentet har siden 2013 (dvs. besluttet på ÅM 2012) været på 390 kr. Da blev det hævet 
med 30 kr., og før det blev det hævet på ÅM 2005 med 40 kr. 
Styrelsen drøfter en kontingentforøgelse. 
Beslutning: 
Styrelsen besluttede at foreslå en kontingentstigning på 35 kr. ved næste Årsmøde. Kontingentet bliver 
så 425 kr.  
 
 

 



3.8. Drøftelse og beslutning: ÅUF’s engagement i Frivillighovedstaden 
Indstilling: 
Morten, William, Rune og Sara blev på sidste styrelsesmøde nedsat som en lille arbejdsgruppe, der 
præsenterer et forslag for styrelsen til ÅUF’s engagement i Frivillighovedstaden. 
FU drøftede på sit møde 23.08 at ÅUF engagerer sig i et kommende Folkemøde, og at ÅUF derfor 
deltager i stormødet om dette den 10/9 kl. 10-15 i Globus1 i Brabrand. 
Styrelsen træffer beslutning om ÅUF’s engagement i FH18. 
Referat: 
Styrelsen besluttede, at ÅUF går ind i arbejdet med et folkemøde. Cecilie og Sara deltager på stormødet 
d. 10. september.  
 
3.9. Beslutning: DUF klæ’r kommunalpolitikere på til valg 
Indstilling: 
DUF inviterer i samarbejde med idrætten kandidater ved kommunalvalget til stormøder om fritids- og 
foreningspolitik. I Aarhus afholdes arrangementet den 4/9 kl. 18-20 (samme aften som 
indflytterreceptionen). ÅUF er inviteret til at deltage pga. rollen som paraply. 
Styrelsen drøfter ÅUF’s deltagelse. 
Referat: 
Cecilie deltager.  

 
3.10. Beslutning: Kursusforslag til Aarhus i forening i 2018 
Indstilling: 
Aarhus i forening planlægger hvert efterår/vinter kursuskatalog for det kommende år. Styrelsen drøfter 
forslag til kurser som Rune og Sara skal bringe med i det arbejde. 
Referat: 
Forslag fra styrelsen:   
- Motivation af frivillige 

- SoMe – evt opdelt så der er specialiserede kurser til de forskellige platforme 

- Generationsskifte i foreningen. 

- Photoshop og InDesign 

- Trivsel og samvær i foreningen 

- Børns digitale liv 

- Ledelsesuddannelse – længerevarende forløb.  

 
3.11. Beslutning: Kontingentrestancer 
Indstilling: 
På Årsmødet manglede 6 foreninger at betale kontingent, og Styrelsen vedtog en ny deadline 30. juni. 
Ved udsendelse af dagsorden manglede en forening stadig at betale kontingent. Sara er i dialog med 
den og giver update på mødet. Styrelsen træffer beslutning om fristen for indbetaling for foreningen 
kan forlænges eller om den skal ekskluderes. 
Referat: 
Sara orienterede om at alle nu har betalt.  
 
3.12. Orientering: Bonus har meldt sig ud af ÅUF 
Indstilling: 
Jf. ÅUF’s vedtægter orienteres Styrelsen om at foreningen Bonus (mellemfolkelige og internationale 
foreninger) har meddelt Sara at de ønskede at melde sig ud af ÅUF i maj. 
 



Referat: 
Styrelsen tog udmeldelsen til efterretning.  

 
3.13. Drøftelse og beslutning: Halvårsregnskab og budgetrevision 
Indstilling: 
Morten fremlægger halvårsregnskabet til drøftelse. 
Morten fremlægger forslag til mindre revisioner af budgettet til beslutning. 
Beslutning: 
Budgettet til ”andre møder” nedskrives fra 7.500 til 3.000 – de resterende 4.500 kr. bruges på udvikling 
af medlemslog. 
Der budgetteres derudover 5.500 kr. fra henlæggelser til medlemsloggen, så der i alt er afsat 10.000 kr. 
til udvikling af loggen. I alt anvendes så 21.143 kr. fra henlæggelserne, hvilke er mindre end først 
budgetteret.   
Moms er fortsat uafklaret, og kan gøre det nødvendig med en budgetrevision mere.  

 

 
3.14. Beslutning: Kommende datoer 
Indstilling: 
Styrelsen fastsætter datoer for resten af året: 
Referat: 
Cecilie laver doodle med følgende datoer: 
- Styrelsesmøde primo oktober: 9. oktober  
- Styrelsesmøde primo december: 27.11, 28.11 eller 6.12 kl. 18 
- Julefrokost: 1.12. 
- Styrelsesmøde primo februar: 6.2 kl. 18 

 
 
4. Eventuelt 
 
 
Kommende datoer: 
4. september Indflytterreception 
4. september Stormøde om kommunalvalg (DUF) 
10. september Stormøde om Folkemøde (Frivillighovedstad) 
11. september EYC debat på Frydenlundskolen 
 Temaaften om unge i foreninger (dato ikke fastlagt) 
24. september Kulturbazar 
29. september Welcome to Aarhus på Dokk1 
 
Kommende sager:  
fremgår af møde- og handleplanen som er vedlagt indkaldelsen. 


