
Århus Ungdommens Fællesråd 
Styrelsesmøde 

Referat 

Tidspunkt 13. september 16.30-20.00 Sted ÅUF 
N. J. Fjords Gade 2K 

 

Indbudte Afbud Tilstede Ikke til 
stede 

Navn 

x   Cecilie Hansen, formand 

 x  Nina F. Hansen, næstformand 

x   William Holm Barreth, kasserer  

 X  Rune Kløve Junge, børne- og ungdomskorps 

 X  Sofie Lippert, suppleant for politiske 

 X  Nicolai Davies, religiøse 

 X  Marten Appel, mellemfolkelige og internationale 

 X  Søren Krarup, øvrige 

 X  Sara Springborg, sekretariatsleder 

Bilag Styrelsens møde- og handleplan 
Udkast til strategi 
Halvårsregnskab  

 
Velkommen til Stine, som er i praktik hos ÅUF frem til midten af december.  
 

0. Formalia 
0.1. Godkendelse af dagsorden 
Indstilling: 
Styrelsen godkender altid formelt dagsordenen inden starten af mødet. 
Referat: 
Godkendt med tilføjelse af status på Særligt Dyrt Materiel-puljen under pkt. 2.9.  
 
0.2. Godkendelse af brug af portrætfoto 
Indstilling: 
Styrelsesmedlemmerne giver skriftlig tilladelse til, at ÅUF må bruge portrætfotos på hjemmesiden og i 
andre trykte og digitale sammenhænge, hvor der er hensigtsmæssigt at ÅUF kommunikere hvem 
ledelsen er. 
Referat: 
Styrelsesmedlemmerne underskrev fototilladelser. Alle styrelsesmedlemmer, som var til stede på 
mødet, godkendte desuden mundtligt, at deres portrætfoto ligger på hjemmesiden. Fototilladelsen 
sendes ud med referatet, så dem der ikke var tilstede kan udfylde. 
 
 

 
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 Marten om nyt fra mellemfolkelige og internationale. 



Referat: 
- Mellemfolkelige: Europæisk Ungdom har haft generalforsamling i denne uge og valgt ny bestyrelse 

men samme formand. De har fået støtte fra Europa-Nævnet, som giver mulighed for at holde 
mange arrangementet i efteråret.  

- Religiøse: Helligåndskirken havde en fantastisk sommerlejr. De starter klubberne i dag - spred gerne 
budskabet, så flere finder vej. ÅUF deler gerne information på vores fb-side. KFUM & KFUK i Aarhus 
holder 140-årsjubilæum i weekenden med festligheder.  

- Politiske: holder tour de chambre d. 6. oktober. Forberedelserne til skolevalget er så småt i gang. 
- Korpsene: laver stort tværkorpsligt arrangement i Tivoli i weekenden 15.-16. september. Der er 

godt 2000 deltagere, hvilket er flere end tidligere år.  
 
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: læserbrev om biblioteker,  
Referat: 
ÅUF havde et læserbrev i stiften i juni om vigtigheden af bibliotekernes faciliteter for foreningslivet. 
Bibliotekspolitikken er stadig under udarbejdelse. Der bliver høringsrunde i starten af det nye år. 

 
1.3. Orientering fra sekretariatet - BILAG 
Indstilling: 
Dette orienteringspunkt giver sekretariatslederen mulighed for at orientere om nyt siden sidste møde. I 
bilaget orienteres blandt andet om:  
- Invitationer og arrangementer: åbning af Folkets Møde d. 21.9 kl. 15, Børnenes Møde og evt. 

jubilæumsfejring d. 22.9 kl. 10-18, indvielse af naturværksted i Lisbjerg d. 1. oktober kl. 17.30, 
indvielse af Fjordsgade Forenings- og fritidshus d. 9. oktober.  

- Stine er startet i praktik på sekretariatet fuld tid frem til medio december.  
- Budgetforhandlingerne er i gang 
Referat: 
Sara orienterede om de ovenstående punkter, og styrelsen fordelte, hvem der deltager i hvad. 
Derudover orienterede Sara om: 
- at vi har fået lavet ÅUF-T-shirts, som alle i styrelsen meget gerne må bruge, når I repræsenterer ÅUF 
ved debatter og arrangementer. 
- at vi har indsendt høringssvar vedrørende spareforslagene fra MKB med fokus på Sports- og 
Fritidsområdet.  
- at vi på opfordring fra Folkeoplysningsudvalget har inviteret dem på guidet tur rundt til 
foreningsaktiviteterne på Børnenes Møde d. 22. september kl. 10.30. Her er styrelsesmedlemmer mere 
end velkommen til at være med.  
- at vi har lavet en brugsaftale med Sport og Fritid om sekretariatslokalerne.  

 
2. Ledelse 

2.1. Drøftelse: Hvad er styrkerne og svaghederne ved ÅUF? 
Indstilling: 
Styrelsen skal på dette møde drøfte første udkast til strategien for de kommende år. I den proces har 
styrelsen drøftet ÅUF’s position på seminaret, vi fået lavet en undersøgelse af samarbejdspartnere og 
medlemsforeningers blik på os og arbejdsgruppen har været i dybde med disse inputs. 
Som optakt til drøftelse af strategiudkastet, drøfter styrelsen styrker og svagheder ved ÅUF. 
Referat: 
Drøftelsen blev udskudt til punkt 2.10.   
 



2.2. Opfølgning på GDPR-værktøjer til medlemsforeninger 
Indstilling: 
Styrelsen besluttede på sidste møde at undersøge behovet for at lave værktøjer til 
medlemsforeningerne i forbindelse med den nye europæiske persondataforordning. 
Center for frivilligt socialt arbejde har lavet en rådgivningsguide til foreningerne på det sociale område: 
https://frivillighed.dk/guides/regler-for-persondata-i-foreninger-0 
Styrelsen tager til efterretning, at sekretariatet har oprettet en undermenu på hjemmesiden under 
”værktøjskassen” om GDPR, hvor der henvises til CFSA, og det var med i nyhedsbrevet for juni. 
Referat: 
Indstillingen blev godkendt med den ændring at menupunktet på hjemmesiden omdøbes til ”GDPR: 
Hjælp til persondata”, så er det nemmere at finde guiden på siden.  
 
2.3. Testamente til styrelsesmedlemmer - BILAG 
Indstilling: 
Punkt udskudt fra sidste møde. 
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: 
Styrelsen besluttede, at nyvalgte styrelsesmedlemmer får et årshjul (se i formandsmappen) sendt ud 
sammen med indkaldelsen til første møde (Sara sørger for dette). På den måde har alle et overblik 
over, hvad der venter i løbet af året. På første møde laves desuden en fælles forventningsafstemning.  
 
2.4. Kursusforslag til Aarhus i Forening 2019 
Indstilling 
Styrelsen drøfter forslag til kurskataloget fra Aarhus i Forening til næste år, som Nina og Sara kan tage 
med til samarbejdsgruppen. 
Referat: 
- Sociale medier (Facebook og instagram) 

- GDPR-kursus 

- Børn med særlige behov 

- Procesledelse (projektpilen) 

- Kassererkurser 

- Retorik-kursus/mundtlig formidling 

 
2.5. Valg til bestyrelsen i TV2 Østjylland 
Indstilling: 
ÅUF har de seneste år haft en plads i TV2 Østjyllands bestyrelse igennem Marie Trads, der er tidligere 
formand. I forbindelse med bestyrelsesvalget i efteråret kan Marie ikke genopstille pga. rotationsregler. 
Den tidligere styrelse drøftede på sit møde i november 2017 mulighederne i en bestyrelsespost, og 
opstillede i den forbindelse Cecilie til repræsentantskabet med henblik på opstilling til bestyrelsen. 
Styrelsen godkender, at Cecilie indstilles til bestyrelsesvalget. 
Referat: 
Styrelsen besluttede at opstille Cecilie til bestyrelsesvalget.  

https://frivillighed.dk/guides/regler-for-persondata-i-foreninger-0


2.6. Ledelsesuddannelse 
Indstilling: 
Sara er i gang med at planlægge en ledelsesuddannelse til frivillige i ÅUFs medlemsforeninger med 
ledelsesansvar (forenings- og projektledelse). Sara fortæller om planerne og styrelsen kommer med 
input til form og indhold.  
Referat: 
Sara fortalte, at ÅUF i samarbejde med DUF tilbyder ledelsesuddannelsesforløb over to aftner (9. 
oktober og 19. november). Der er allerede god søgning fra vores medlemsforeninger. Se mere om 
kurset her og del gerne med jeres frivillige.  
Derudover er vi på sekretariatet i dialog med Muskelsvindfondens uddannelsescenter (ledgodt.dk) om 
et ledelseskursus i foråret, som skal fungere som et selvstændigt forløb, der kan bygges ovenpå 
forløbet i efteråret. Det bliver d. 19. marts og 2. april med fokus på strategisk ledelse.  

 
2.7. Evaluering af Børn og Unges Grundlovsdag d. 31. maj 
Indstilling: 
Sara har været til evalueringsmøde med Århus Forældreorganisation og pædagoguddannelsen på VIA, 
og der var meget stor begejstring for arrangementet. På evalueringsmødet talte vi om mulighederne 
for at udvide arrangementet næste år til tre lokationer, så endnu flere børn kan være med. VIA vil 
undersøge om hele årgangen af studerende kan være med så de får 250 studerende med (i år var de ca. 
70). Styrelsen beslutter, om ÅUF vil være medarrangør af Børn og Unges Grundlovsdag 2019 og om vi 
som i år vil afsætte 3000 kr til arrangementet i budgettet for 2019.  
Referat: 
Styrelsen besluttede, at ÅUF gerne vil være medarrangør i 2019, og at vi afsætter 3000 kr. til 
arrangementet i budgettet.  
 
2.8. Udvikling af Børn- og ungebyråd 
Indstilling: 
ÅUF har drevet børn- og ungebyrådet i samarbejde med Børn & Unge, Aarhus Kommune i 10 år. 
Samarbejdsaftalen er senest forhandlet i 2014, som også er her beløbet ÅUF får for at drive BUB senest 
er opjusteret. BUB’s vedtægter er revideret i 2017. 
BUB har i de 10 år oplevet stigende interesse f.eks. i henvendelse om deltagelse i politiske 
beslutningsprocesser, deltagelse i debatarrangementer o.l. Det er samtidig både ÅUF og BUB’s 
opfattelse, at der et stort uforløst potentiale f.eks. for synligheden af de unges resultater og for at øve 
indflydelse i endnu flere sammenhænge. Det blev drøftet på evalueringsmødt med Børn & Unge, 
Aarhus Kommune i juni. 
Børn- og ungebyrådet er i høj grad ungebyrøddernes ”eget” og det bør være dem, som sætter retning 
for, hvordan en proces omkring udvikling skal foregå.  
Styrelsen drøfter ÅUF’s position i en sådan udviklingsproces, da en proces i sidste ende skal lande, så 
ÅUF fortsat kan se sig selv drifte BUB. 
Referat: 
Sara og Nina mødtes i dag med Rådmand for Børn og Unge Thomas Medom for at drøfte samarbejdet. 
Vi har startet en dialog om Børne- og ungebyrådets udvikling, som vi følger op med Rådmanden senere 
på efteråret.  Styrelsen tager derfor punktet op igen til december.   

 
 

2.9. Halvårsregnskab og status på budget  
Indstilling: 
Sara fremlægger halvårsregnskab til styrelsens orientering. William fremlægger forslag til at vi ikke 
laver en budgetrevision på mødet i september, men tager punktet op igen til oktober, som vi allerede 
har planlagt. Det skyldes, at budgettet fortsat holder fint.  

https://www.facebook.com/events/305324540252821/


Referat: 
Styrelsen besluttede, at vi ikke laver en budgetrevision på baggrund af halvårsregnskabet, men sætter 
det på igen til oktober, hvor mange af aktiviteterne i arbejdsprogrammet er afviklet.  
Særligt Dyrt Materiel-puljen er uddelt til alle undtagen to ansøgere. Sara forventer at der er 3000 kr. 
tilbage i puljen, når alle bevillinger er udbetalt. Styrelsen besluttede derfor, at der ikke bliver en 2. 
runde.  
 
2.10. Første udkast til strategi for ÅUF’s arbejde de kommende år 
Indstilling: 
Arbejdsgruppen fremlægger førsteudkast til strategien til drøftelse i styrelsen.  
Referat: 
Nina fremlagde strategiens fire indsatsområder: styrke foreningernes ledelser, skabe synlighed overfor 
børn og unge, skabe synlighed overfor beslutningstagere, kommunikere mere målgrupperettet. 
Pointer fra drøftelsen:   
- Tænk i andre målgrupper end grupperingerne, fx tematiserede eller geografisk inddeling af 

foreningerne. Det giver mere mening for foreningerne.  

- Hvem kommunikerer ÅUF til? Ikke alle foreninger har en struktur, hvor det giver mening at 

kommunikere via bestyrelsen. Nogen steder er strukturen flad, så der ikke er en ledelse, man kan 

kommunikere til.  

Styrelsen godkendte det fremlagte udkast til høring i medlemsforeningerne.  
 
 

2.11. Proces for videre arbejde med strategi 
Indstilling: 
Styrelsen vedtog i marts en overordnet proces for udvikling af strategien, hvor der efter 
styrelsesbehandling sættes gang i at indhente interne inputs, herefter endnu en styrelsesbehandling, 
høring og vedtagelse af forslag til årsmødet. 
Arbejdsgruppen orienterer om planer for processen som styrelsen drøfter og godkender. 
Referat: 
Nina gennemgik procesplanen. Næste skridt er at samle input fra medlemsforeningerne til 
strategiudkastet frem til december.   
Styrelsen godkendte processen.  

 
3. Eventuelt 

Nicolai om APV i frivillige organisationer: Det er et krav at man skal lave APV i frivillige organisationer. 
Punktet tages med på mødet d. 9. oktober.   
 
 

Kommende datoer: 
Styrelsesmøde d. 9. oktober  
Styrelsesmøde d. 6. december 
 
Kommende sager:  
fremgår af møde- og handleplanen sammen med øvrige datoer. 


