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Styrelsens møde- og handleplan 

 
0. Formalia 

0.1. Godkendelse af dagsorden 
Indstilling: 
Styrelsen godkender altid formelt dagsordenen inden starten af mødet. 
Referat: 
Dagsorden blev godkendt med den ændring at Runes efternavn er Junge.  

 
1. Orientering 

1.1. Orientering: Grupperinger 
Indstilling: 
Dette orienteringspunkt giver de enkelte styrelsesmedlemmer mulighed for at orientere om nyt fra 
deres grupperinger. 
På dette møde orienterer Rune om nyt fra korpsene. 
Referat: 
Rune fortalte hvilke foreninger, der er med i grupperingen. Korpsene samarbejder i et udvalg og i 
samrådet. FDF og spejderne indtager Tivoli Friheden d. 15.-16. september. To DDS-grupper er i 
lokaleproblemer.  
Nicolai fortalte om Helligåndskirkens årlige sommerlejr for 60 børn. 
 
1.2. Orientering: Formand/FU 
Indstilling: 
Dette orienteringspunkt giver formanden mulighed for at orientere om nyt siden sidste møde, der 
relaterer sig til formands- og FU-arbejdet. Formanden orienterer om: kaffemøde med Eva Mejnertz, R. 



Høringssvar til gentænkning af tilbud i udsatte boligområder. Dialog om DDS 9.s flytning indledt. LUS 
med Sara. Guld på godsbanen. 
Referat: 
Cecilie orienterede jf. indstillingen. Guldkorn på Godsbanen var et fint arrangement, men en varm 
torsdag eftermiddag var ikke optimale forhold til at tiltrække besøgende.  

 
1.3. Orientering fra sekretariatet - BILAG 
Indstilling: 
Dette orienteringspunkt giver sekretariatslederen mulighed for at orientere om nyt siden sidste møde. 
Referat: 
Sara uddybede den skriftlige orientering om blandt andet, Den Grønne Ambassade, Kirken på Ø, ny 
politik for Borgerservice og Biblioteker, og evaluering af Børn og Unges Grundlovsdag. Derudover er 
sekretariatet i gang med at lave nye roll-ups til både ÅUF og Børne- og ungebyrådet, og har også et 
ønske om T-shirts eller lignende med logo.  

 
2. Ledelse 

2.1. Drøftelse: Hvordan sikrer ÅUF større sammenhængskraft i grupperingerne øvrige, 
mellemfolkelige og religiøse? 

Indstilling: 
Der er et stærkt sammenhold på tværs af de politiske ungdomsforeningerne i Aarhus bl.a. med 
fællesarrangementer organiseret af PUS. Også de fleste af korpsene har et fast samarbejde igennem 
Samrådet, og også de laver fællesarrangementer. ÅUF’s tre andre grupperinger (øvrige, mellemfolkelige 
og religiøse) ser derimod kun hinanden, når de samles til ÅUF’s årsmøde. 
Styrelsen er enige om, at der er mange muligheder for samarbejder internt i grupperingerne, og 
styrelsen drøfter derfor om ÅUF skal arbejde for at der etableres samarbejder, og i så fald hvordan? 
Referat: 
Pointer fra drøftelsen: 
- ÅUF kunne tænke i nogle andre netværk end grupperingerne, som vil give mere mening i forhold til 

foreningernes arbejde.  

- En ide kunne være en geografisk opdeling af foreningerne, eller temabaserede netværk, eller 

netværk om konkrete arrangementer. Det kunne også være subgrupperinger fx alle 

udvekslingsforeninger eller studenterforeninger.  

- Kunne vi have et kort på hjemmesiden over foreningerne? 

- Kunne vi have en gulerod for foreninger, der laver aktiviteter sammen, fx støtte det med nogle 

ressourcer. 

- Kunne kurserne bruges som starten på nye netværk. Fx SoMe-netværk med kursusdeltagere fra 

SoMe-kurserne. 

Ideerne gives videre til strategiarbejdsgruppen.  
 
2.2. Folkets Møde 
Indstilling: 
Ida Binderup er ansat som projektleder på Børnenes Møde. Hun orienterer styrelsen om status på 
tilmeldinger fra medlemsforeninger, program for weekenden osv. 
Under Folkets Møde vil Frivillighovedstadssekretariatet arrangerer debatter bl.a. på Rådhuset. 
Styrelsen kommer med forslag til oplægsholdere eller vinkler. 
 
 



Referat:  
Ida fortalte, at hun er i gang med forberedelserne til Børnenes Møde. Pt. er opgaven at få foreningerne 
engageret på mødet. Styrelsesmedlemmer må meget gerne trække i egne foreningsnetværk, for at få 
flere foreninger med.  
En ide til at få de lokalforankrede foreninger med, kunne være at lave en geografisk markering på 
Børnenes Møde, så deltagerne kan se hvilke foreninger, der er i det geografiske område hvor de bor. Fx 
Hasle, Mårslet, Hjortshøj eller Syd, Vest og Nord.    
Styrelsen er velkommen til at byde ind med ideer til debattører, oplægsholdere og emner til de 
debatter som Frivillighovedstadssekretariatet arrangerer på Folkets Møde. Vi har allerede budt ind med 
klassiske ÅUF-emner (unge, folkeoplysning, foreninger).  
 
2.3. Status på arbejdet med strategi 
Indstilling 
Nina Fredslund Ottosen har været ansat til interessentinterviews og giver en status med hovedpointer. 
Strategiarbejdsgruppen har første udkast klar efter sommer. Styrelsen kan give pointer med til gruppen 
fra dette møde. 
Referat: 
Nina fortalte om hovedpunkter fra interviews med foreninger og samarbejdspartnere. 
Generelt meget positiv respons om ÅUFs arbejde fra alle interviewpersoner, og mange ville gerne være 
med. Hvor er der udviklingsmuligheder for ÅUF: 
- Mere synlighed både blandt beslutningstagere og medlemsforeninger. 

- Gøre det nemmere at være medlemsforening ved at prioritere tydeligt i tilbud og kommunikere 

meget målrettet.  

- Mange ønsker til nye temaer og udfordringer som ÅUF kunne gå ind i.  

Vi kunne overveje om grupperingerne er til gavn for samarbejdet mellem foreningerne, eller det ville 
give en bedre sammenhængsfølelse i ÅUF, hvis vi ikke havde grupperinger, eller kun brugte dem ved 
valg. Fx behøver medlemsforeningerne ikke at være delt op i grupperinger på hjemmesiden.  
 
2.4. Optagelse af ny medlemsforening, Coding Pirates Aarhus 
Indstilling: 
Coding Pirates Aarhus har ansøgt om at blive medlem af ÅUF. Sara supplerer med orientering med 
foreningen. Styrelsen træffer beslutning om indstilling om optagelse på Årsmødet. Såfremt Styrelsen 
indstiller til optagelse træffes beslutning om kontingent i 2018. 
Referat: 
Styrelsen besluttede at indstille Coding Pirates Aarhus til optagelse på Årsmødet. Styrelsen besluttede 
at de kan betale halvt medlemskontingent, og dermed opnå fulde medlemsrettigheder undtagen 
stemmeret på Årsmødet.  
 
2.5. Stemmetal for kommunalvalget 2017 
Indstilling: 
ÅUF lavede i 2017 en Stem Ungt-kampagne i forbindelse med kommunalvalget bl.a. med målsætning 
om at løfte valgdeltagelsen blandt unge vælgere. 
Rapporten om valgdeltagelsen ved kommunalvalget i 2017 er nu klar, og viser at valgdeltagelsen blandt 
unge i Aarhus er rigtig flot. Den er både højere end ved valget i 2013 og højere end 
landsgennemsnittet. Sara orienterer på mødet, men du kan selv dykke ned i rapporten her: 
https://cvap.polsci.ku.dk/publikationer/arbejdspapirer/2017/KV_RV17_valgdeltagelse.pdf  
Styrelsen drøfter tallene og hvordan resultaterne skal kommunikeres ud, som opfølgning på vores 
kampagne. 

https://cvap.polsci.ku.dk/publikationer/arbejdspapirer/2017/KV_RV17_valgdeltagelse.pdf


Referat: 
Styrelsen drøftede:  
Skal vi sammenligne os med de andre universitetsbyer?  
Hvad skal timingen være for en pressemeddelelse? Er det for sent i forhold til aktualitet nu? En anden 
mulighed kunne være at bringe den i forbindelse med valgforberedelserne til BUB. 
Husk at give besked til Folkeoplysningsudvalget om den fine valgdeltagelse blandt unge.  
 
2.6. Evaluering af Studieturen 
Indstilling: 
Studieturen den 3. maj blev gennemført sammen med Camilla Fabricius, S og Dorthe Borgkvist, S og 
Sara, Cecilie, Nina og Rune fra Styrelsen. Vi besøgte IMCC, FDF Århus 14., Helligåndskirkens børne- og 
ungearbejde og Einhejerne. SFU var også planlagt, men de meldte af på dagen. 
Styrelsen evaluerer studieturen med inputs fra Sara, som har haft opfølgende kontakt med de besøgte 
medlemsforeninger. 
Referat: 
Det gav rigtig fin mening at være med som styrelsesmedlem, og var også en anerkendelse af 
foreningerne.  
God ide at gøre det igen til næste forår. Vi skal lægge datoen i rigtig god tid. Sara spørger om 
Folkeoplysningsudvalget er interesseret i at blive inviteret med på studietur i foråret.  
 
2.7. Testamente til styrelsesmedlemmer - BILAG 
Indstilling: 
Styrelsen drøftede på sit seminar at en svaghed ved ÅUF’s organisering er udskiftningen i 
styrelsesmedlemmer. Det blev foreslået at der blev lavet et ”testamente” som skal lette udskiftning og 
generationsskifte. 
Den nuværende skriftlighed i forbindelse med generationsskifte er: Formandsmappe (vedtaget af 
styrelsen i 2015 og løbende opdateret) og Om ÅUF (slides senest opdateret maj 2018) samt hele arkivet 
af referater, vedtagne dokumenter (f.eks. retningslinjer og politikker) osv. der altid er tilgængeligt på 
ÅUF’s drev. 
Styrelsen drøfter tiltag der letter overlevering. 
Referat:  
Udskydes til næste møde 
 
2.8. Guide til puljer, tilskud mv. til medlemsforeningerne 
Indstilling: 
Styrelsen drøftede på sit seminar en mulighed i at lave en puljevejviser til medlemsforeningerne. 
DUF har på sin hjemmeside en portal med information om DUF’s tilskud og fonde i ind- og udland: 
https://duf.dk/tilskud-og-puljer/ 
På ÅUF’s hjemmeside findes et overblik over kommunale tilskud samt en række andre 
tilskudsmuligheder og fonde: http://aauf.dk/vaerktojskasse/tilskudsmuligheder/tilskud/  
Derudover er https://www.legatbogen.dk/ i 2017 blevet opdateret og indeholder nu et nærmest 
komplet overblik over alle danske fonde. 
Det foreslås derfor at ÅUF ikke igangsætter arbejdet med en egentlig puljevejviser, men opdaterer sin 
hjemmeside, så der fokuseres på de særlige lokale tilskuds-, pulje- og fondsmuligheder og derudover 
linkes til DUF og legatbogen. 
Referat: 
Styrelsen besluttede at følge indstillingen.  
 
 
 

https://duf.dk/tilskud-og-puljer/
http://aauf.dk/vaerktojskasse/tilskudsmuligheder/tilskud/
https://www.legatbogen.dk/


2.9. Status på budget 
Indstilling: 
Cecilie orienterer om forbrug relateret til arbejdsprogram.  
Sara og William laver et revideret budget til styrelsens møde efter sommer, som styrelsen kan komme 
med inputs til. 
Referat: 
Cecilie orienterede om status på budget for arbejdsprogrammet. Vi tager det op igen ved 
halvårsregnskabet og laver evt. budgetrevision i august/september  

 
2.10. Vedtægtsændringsforslag om valgbarhed for styrelsesmedlemmer - BILAG 
Indstilling: 
Vedtægtsarbejdsgruppen fremlægger forslag til vedtægtsændringsforslag vedrørende valgbarhed for 
styrelsesmedlemmer. Da gruppen først mødes efter udsendelse af dagsorden bliver forslaget medbragt 
på mødet. 
Referat: 
Styrelsen besluttede at følge indstillingen fra arbejdsgruppen. Vedtægtsforslaget sendes rundt sammen 
med referatet. Styrelsesmedlemmer som ikke var til stede bedes aktivt melde ind, hvis de har 
spørgsmål eller kommentarer, der skal drøftes på det kommende styrelsesmøde. 
 
2.11. IT-politik 
Indstilling: 
I forbindelse med EU’s nye persondataforordning (GDPR), der er trådt i kraft ultimo maj, skal ÅUF have 
en IT-politik. Politikken flugter med nuværende praksis. 
Sara har udarbejdet et forslag som styrelsen godkender. 
Vedtagelse af politikken gør at e-mailpolitikken (så vidt vides senest godkendt i styrelsen i 2002) 
forfalder. 
Referat:  
It-politikken er godkendt. 
 
2.12. Handleplan for databehandling 
Indstilling: 
I forbindelse med GDRP er det et krav at ÅUF har en handleplan for databehandling. Handleplanen 
flugter med nuværende praksis. 
Sara har udarbejdet et forslag, som styrelsen godkender. 
Referat: 
Handleplanen er godkendt med den ændring, at styrelsesmedlemmer og ansatte skal give tilsagn om 
brug af deres billeder på ÅUFs hjemmeside og på facebook. Sara sørger for at nuværende 
styrelsesmedlemmerne kan give skriftligt tilsagn på næste møde.  
Efter sommerferien undersøger Sara om vi skal lave et værktøj til medlemsforeningernes egne 
privatlivsregler.  

 
2.13. Evaluering af Børne- og ungebyrådet 
Indstilling: 
ÅUF mødes hvert år i juni med magistratsafdelingen for Børn og Unge for at evaluere arbejdet med BUB 
og aftale de overordnede rammer for samarbejdet i den kommende BUB-periode. 
Cecilie orienterer om hovedpointer i ÅUF’s inputs til evalueringen, som Sara og Cecilie drøfter 
yderligere på formøde 12. juni. Styrelsen drøfter ÅUF’s inputs til evalueringsmødet. 
Referat: 
Styrelsen tog indstillingen til efterretning.  
 



2.14. Styrelsens kompetenceudviklingsbehov 
Indstilling: 
Styrelsen har de seneste år taget initiativ til kurser, som kan styrke styrelsesmedlemmerne 
kompetencer inden for områder, som falder i forlængelse af arbejdsprograminitiativerne, f.eks. kursus i 
meningsdannelse og læserbrevsskrivning og kursus i lokalpolitisk interessevaretagelse. Kurserne har 
også været åbne for medlemsforeningerne. 
Styrelsen drøfter kompetenceudviklingsbehov og eventuelle kursusønsker. 
Referat: 
Alle i styrelsen opfordres til at komme med ideer til kurser der kan kvalificere styrelsens og 
medlemsforeningernes arbejde.  
 
2.15. Datoer for efterårets møder mv. 
Indstilling: 
Styrelsen beslutter hvordan mødedatoerne for august/september, oktober, december og februar skal 
fastlægges. 
Styrelsen kommer med forslag til dato fest efter sommerferien for styrelse og sekretariat. 
Referat: 
Datoforslag til efterårets møder.  
August: 27/8, 3/9, 13/9 
Oktober: 4/10, 8/10, 9/10 
December: 3/12, 6/12, 12/12 
 
Cecilie sender en doodle ud til dem der ikke var til stede.    
Sommerfesten lægges i anden halvdel af august.  
 

3. Eventuelt 
 
 
 

Kommende datoer: 
 
 
Kommende sager:  
fremgår af møde- og handleplanen sammen med øvrige datoer. 


