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1. Formalia 

1.1. Godkendelse af dagsorden 
Indstilling: 
Styrelsen godkender altid formelt dagsordenen inden starten af mødet. 
Referat: 
Dagsorden blev godkendt uden tilføjelser. 

 
2. Orientering 

2.1. Orientering: Grupperinger 
Indstilling: 
Alle grupperingsrepræsentanterne har mulighed for kort at fortælle om nyt, herunder en orientering 
fra korpsene. 
Referat: 
Korpsene: Vælgermødet d. 14. november var en stor succes med omkring 200 deltagere. Godt 
samarbejde mellem KFUM og KFUK, De grønne pigespejdere og FDF.  

 
2.2. Orientering: Formand/FU 
Indstilling: 
Formanden orienterer om nyt herunder om paneldeltagelse i Demokratiets dag, evt. væsentligt at 
bemærke ifht. anlægspulje,  
Referat: 
Cecilie orienterede om, at der nu er sat navn på rådmandsposterne. Rabih Azad-Ahmad fortsætter som 
kulturrådmand, mens Thomas Medom er ny rådmand for Børn og Unge. Cecilie deltog i paneldebat ved 
Demokratiets Dag arrangeret af Alternativet i Aarhus.  
 
 



2.3. Orientering fra sekretariatet 
Indstilling: 
Sekretariatslederen orienterer om nyt herunder arbejdet med Børn og Unges Grundlovsdag 2018, 
Folkets Møde og Stem Ungt-kampagnen. 
Referat: 
Børn og Unges Grundlovsdag: Styregruppen arbejder på at finde et sted til afholdelse af dagen og en 
praktikant (i samarbejde med RBU). Ingen af delene er på plads endnu. Børnehøjskolen i Aarhus deltog i 
sidste møde, og vil gerne være med i arrangementet. Århus Forældreorganisation arbejder på 
fundraising, og har foreslået at vi stifter en fælles forening, så samarbejdet og formålet er beskrevet i 
en formaliseret form. Næste møde er d. 19. december.  
Frivillighovedstad: Det er nu godkendt politisk, at Folkets Møde arrangeres af en række 
interesseorganisationer – herunder ÅUF – og der er afsat ½ mio. til formålet. Derudover har FH 
sekretariatet inviteret til drøftelse af fokus på børn og unge i Frivillighovedstadsåret.  
Årets ungdomsforening: ÅUF indstillede RBUs Legeunivers og KFUM og KFUKs Børnehøjskole til årets 
ungdomsforening i DUF. Vinderen kåres d. 2. december.  
Årets Ungdomskommune: Børn & Unge-forvaltningen indstillede Aarhus til årets ungdomskommune 
bl.a. på baggrund af Børne- og ungebyrådet og arbejdet med EYC. Prisen gik til Furesø Kommune.   
Fjordsgade Foreningshus:  Sara har deltaget i møder om indretningen af mødelokaler og krealokaler, 
som Lokale- og Anlægsfonden har givet 3 mio. til indretningen af.  
Stem Ungt: Kampagnen har været en stor succes i forhold til vores målsætninger. Vi har været ude til 
20 arrangementer, og mødt mere end 3500 elever. Vi har haft 2000 unikke besøg på hjemmesiden, og 
nået 18.000 på Facebook med opslag om valgdagen. Nu skal der evalueres og afrapporteres.  

 
3. Ledelse 

3.1. Drøftelse: Hvordan engagerer vi unge? Hvordan kan ÅUF være med til at støtte foreningerne i 
dette arbejde? 

Indstilling: 
Slides fra Laura Auken med tal på aarhus-området 
Referat: 
Punktet blev udskudt.  
 
3.2. Orientering og drøftelse: Partnerskaber – Åben Skole 
Indstilling: 
ÅUF har siden 2016 kørt projektet ”Det åbne partnerskab” sammen med Ung i Aarhus Nord. Projektet 
stopper med udgangen af januar 2018. I dette efterår indledes derfor en ny fase i projektet, som har 
fokus på forankring i ÅUF og Ung i Aarhus og evaluering. Allerede nu har det vist sig, at det bliver svært 
at løfte arbejdet med skolesamarbejder uden ressourcer til koordinering, og Styrelsen har i august 
drøftet mulighed for samarbejde med ULF og Aarhus Kommune. 
Sekretariatet fortæller om de foreløbige planer med forankring og evaluering. 
Styrelsen drøfter på den baggrund forventningerne til skolesamarbejde efter 1/2. 
Referat: 
Punktet blev udskudt. 
 
3.3. Beslutning: Styrelsens beretning 
Indstilling: 
Cecilie fremlægger forslag til styrelsens beretning på Årsmødet.  
Det foreslås, at styrelsen godkender, at afsnittet om Stem Ungt opdateres i forbindelse med 
evalueringen af kampagnen. Skulle der opstå andre væsentlige ting inden deadline på årsmødemappen, 
så godkender styrelsen øvrige ændringer af beretningen på mail. 
 



Referat: 
Beretningen er godkendt med følgende kommentarer: 
- Afsnittet om Kulturhovedstaden: det er KFUM og KFUK i Gellerup, der har lavet Smag på verden. 

- Afsnittet om Stem Ungt: Styrelsen godkendte at det tilføjes, når der er evalueret. 

 

3.4. Beslutning: Øvrig kommunikation om året der gik til Årsmødet 
Indstilling: 
Sidste år arbejdede sekretariatet på et digitalt ”årsskrift” som dog ikke kom i luften. Formålet var at 
kommunikere om året der gik til samarbejdspartnere o.l., hvilket tidligere har været gjort ved at skrive 
journalistiske medlemshistorier i årsmødemappen og sende den bredere ud end deltagerkredsen. 
Sekretariatet vurderer ikke, at ressourceforbruget til et selvstændigt årsskrift står mål med, hvad vi 
reelt får ud af det. Dertil kommer at vi i højere grad bruger andre kanaler til ekstern kommunikation 
løbende f.eks. Facebook. 
Styrelsen godkender, at der ikke laves årsskrift eller medlemshistorier til årsmødemappen, men at der i 
årsmødemappen bliver presseklip med historier og billeder, der illustrerer året der gik i 
medlemsforeningerne. Herunder også læserbreve, der har været bragt.   
Referat: 
Styrelsen godkendte, at året der gik beskrives i Årsmødemappen ved hjælp af presseklip med historier 
og billeder fra medlemsforeninger og ÅUFs projekter.  
Sekretariatet arbejder desuden på at få lavet en grafisk illustration af året i ÅUF, som kan være et 
indstik i Årsmødemappen, men også sendes til nye byrådsmedlemmer. Styrelsen godkendte, at der 
laves en grafisk årsberetning.  
 
3.5. Beslutning: Arbejdsprogram 
Indstilling: 
Arbejdsprogramgruppen fremlægger forslag til arbejdsprogram for 2018. Arbejdsprogrammet 
fremlægges til debat og vedtagelse på årsmødet. 
Referat: 
Forslag til arbejdsprogrammet blev gennemgået og godkendt med følgende kommentarer: 

1. Kulturhovedstaden: ingen kommentarer 

2. Åben Skole: Det tilføjes ”ved at understøtte foreninger, der selv laver eller vil lave forløb”    

3. Frivillighovedstad: Det tilføjes at ”Vi vil søge at indgå samarbejde med Børn & Unge” 

4. Byde det nye byråd velkommen: ingen kommentarer  

5. Fjordsgade Foreningshus: Det tilføjes, at ”ÅUF også vil arbejde for at medlemsforeningerne 

bliver inddraget i husets ledelse, hvor de kan være med til at sætte rammerne for 

aktiviteter i huset.”  

6. 60 års jubilæum: ingen kommentarer  

7. Deltage på flere studiemesser: Det tilføjes at ”ÅUF vil undersøge muligheden for at 

arrangere og deltage på flere messer”  

8. Strategi: ingen kommentarer  

9. Medborgerskab: ingen kommentarer  

 

3.6. Beslutning: Budget 2018  
Indstilling: 
FU/kasserer fremlægger forslag til budget 2018 til godkendelse i styrelsen. Budgettet fremlægges til 
orientering på Årsmødet. 
 



Referat: 
Budgettet blev godkendt med følgende ændringer: 
4000 kr. flyttes fra 2.3 (receptioner) til 3.4 (aktiviteter). 
 
3.7. Beslutning: Medlemmer til TV2 Østjyllands repræsentantskab 
Indstilling: 
ÅUF udpeger på vegne af Dansk Ungdoms Fællesråd fire repræsentanter til TV2 Østjyllands 
repræsentantskab. Medlemmerne bør have en tilknytning til både ÅUF og en DUF-
medlemsorganisation. ÅUF har desuden fast givet en plads til sekretariatslederen for at sikre 
kontinuitet. 
Styrelsen drøfter hvordan ÅUF og foreningernes interesser bedst repræsenteres. 
Styrelsen træffer beslutning om medlemmer. 
Referat: 
Marie Bach Trads deltog i mødet under dette punkt. Marie er udpeget af ÅUF til repræsentantskabet og 
valgt ind i bestyrelsen. Hun fortalte om sine erfaringer fra arbejdet i repræsentantskabet og 
bestyrelsen. Det er vigtigt, at de kommende repræsentanter har erfaring med bestyrelses- og 
organisationsarbejdet. Kendskab til journalistik er derimod ikke så vigtigt.   
Beslutning: 
Styrelsen udpegede Marie Bach Trads, Sara Springborg og Cecilie Hansen til repræsentantskabet.  Sara 
beder samrådet afgøre hvem af deres kandidater, der skal have den fjerde plads. Drøftelsen tages op 
igen om et år.  
 
3.8. Orientering og beslutning: Årsmøde 2018 
Indstilling:  
Årsmødearbejdsgruppen orienterer om planerne for Årsmødet. Forslag til gæstetaler og tema er 
Thomas Willer, som er ekspert i unges og deres sociale liv og fællesskaber i dag. Han kender samtidig 
foreningslivet og kan sætte ungdomslivet ind i foreningsperspektivet. Styrelsen godkender at Thomas 
er gæstetaler på Årsmødet. Herudover orienteres om status på dirigenter, og hilsen til årsmødemappen 
og/eller kåring af ildsjæl på Årsmødet.  
Referat:  
Styrelsen besluttede at årsmødearbejdsgruppen kan træffe beslutningerne om forberedelsen af 
Årsmødet. 

 
4. Eventuelt 

Skriv gerne til forretningsudvalget når I ved om I genopstiller. 
 
Kommende datoer: 
1. december Julefrokost 
6. februar Styrelsesmøde 
22. februar Årsmøde 
 
Kommende sager:  
fremgår af møde- og handleplanen som er vedlagt indkaldelsen. 


