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 x  Marten Appel, mellemfolkelige og internationale 

 x  Tobias Wisby, suppleant øvrige 
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0. Formalia 
0.1. Godkendelse af dagsorden 
Indstilling: 
Styrelsen godkender altid formelt dagsordenen inden starten af mødet. 
Referat: 
Dagsorden blev godkendt uden ændringer. 

 
1. Orientering 

1.1. Orientering: Grupperinger 
Indstilling: 
Dette orienteringspunkt giver de enkelte styrelsesmedlemmer mulighed for at orientere om nyt fra 
deres grupperinger. 
Referat: 
Religiøse: Kirkerne i Aarhus har holdt event på Store Torv med bannere og fokus på kristendom. Det 
blev blandet modtaget.  
Politiske: Havde en rigtig god Tour de Chambre 6. oktober. Alle foreninger var med undtagen SUF og 
Kristendemokratisk Ungdom. 
Korps: Over 2000 spejdere var med i Tivoli midt i september. FDF Ellevang-Risskov har åbnet deres 
naturværksted i Lisbjerg 1. oktober med deltagelse af kulturrådmanden.  
Øvrige: Einherjerne har været meget ude af huset i den sidste måned for at fortælle om deres 
aktiviteter: Både ved Musikhuset i forbindelse med Ringenes Herre-forestilling, ved International 
foreningsdag på Dokken, og ved Børnenes Møde på Folkestedet. 
Mellemfolkelige: Europæisk Ungdom har haft samtalesalon om kønslighed og kursus om EU. På torsdag 
er der oplæg om EU og Balkan på Uni. Alle er velkomne.  
 
 
 



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. 
Referat: 
Nina orienterede om, at vi har sendt læserbrev om de 8,9 mio. kr. i budgetforliget til Sports- og 
fritidsfaciliteter. Det er i stiften i dag d. 9.10. og vi deler det også på fb.  

 
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 budgetforliget, Frivilligmesse på VIA d. 20.11, status på 
ledelsesuddannelse i efteråret og foråret, Folkets Møde, temaaften d. 6. november om motivation. 
Referat:  
Sara tilføjede til den skriftlige orientering: 
- Invitation til Student Fair (international studiemesse) i Studenterhuset i januar. Dato kommer. 
- ÅUF har indsæt høringssvar i forbindelse med en supplerende høring af Helhedsplanen for 

Tangkrogen.  
- Teknik og Miljø har udsendt Open Call om Sydhavnskvarteret, hvor foreninger kan byde ind med 

ønsker til faciliteter i området.   
- S&P har sendt forslag om projektarbejdspladser i inspektørboligen ud til idrætten og os. Ideen er at 

foreninger og andre på folkeoplysningsområdet kan leje et skrivebord til opstart af nye initiativer. 
- Samarbejde om EP-valgkampagne med PUS, Europæisk Ungdom og BUUSK. Sara missede fristen til 

Europa-Nævnet pga. at det var kl. 12 ikke 23.59. Hun kigger efter andre puljer og fonde at søge. Fx 
Tuborgfondet.  

- Over 50 frivillige fra mere end 20 medlemsforeninger tilmeldt ledelsesuddannelsen, som vi udbyder 
i samarbejde med DUF.  

 
2. Ledelse 

2.1. Drøftelse: Hvad kan vi tilbyde nystartede foreninger i ÅUF for at hjælpe med stabilitet og 
levedygtighed? 

Indstilling: 
Mange af ÅUF’s medlemsforeninger er veletablerede foreninger, som har eksisteret i mange år. Men 
der kommer hele tiden nye foreninger til, som kunne være en del af medlemskredsen.  
Styrelsen drøfter hvorfor det er relevant for en nystartet forening at være medlem af ÅUF, og hvad ÅUF 
kan gøre for at hjælpe unge, som starter nye initiativer og foreninger. 
Referat: 
Hvordan kommer vi i kontakt med nye foreninger: 
- Vi kunne opfordre S&F til at informere om ÅUF når nye børne- og ungdomsforeninger registreres.  

- Vi kunne trække data fra CVR om nye børne- og ungdomsforeninger i Aarhus. Fx ved at få et firma 

til at lave et udtræk efter vores specifikationer.   

Hvad skal vi hjælpe nye foreninger med: 
- at blive oprettet som forening i Aarhus Kommune.  

- Muligheden for at søge penge fra vores og andre puljer 

- Tilbud om kurser der understøtter foreningens ledelse og aktiviteter.  

 

 

 

https://aarhus.dk/media/15750/helhedsplan-for-tangkrogen-supplerende-hoering-om-kommuneplantillaeg-og-miljoevurdering.pdf
https://aarhus.dk/media/15750/helhedsplan-for-tangkrogen-supplerende-hoering-om-kommuneplantillaeg-og-miljoevurdering.pdf
https://sydhavnskvarteret.dk/media/16044/open-call-folder_digital_mini_sider.pdf


2.2. Drøftelsestemaer 
Indstilling: 
Styrelsen beslutter drøftelsestemaer til de to kommende møder. 
Referat: 
Forslag til temaer: 1) Ny grupperingsstruktur – herunder nye forslag til inddelinger. 2) Hvordan 
styrelsesmedlemmerne kan bringe ÅUF i spil i deres egen medlemsforening. 

 

2.3. Evaluering af Folkets Møde 
Indstilling: 
ÅUF’s bidrag til Folkets Møde: Afholdelse af Børnenes Møde. Paneldeltagelse ved Cecilie i debat om 
børn og unges frivillighed. Tilskuer til en række debatter og aktiviteter og netværket med 
samarbejdspartnere, byrådspolitikere og andre aktører på frivillighedsområdet i Aarhus. 
Sara orienterer om evalueringen af Børnenes Møde og Bevægelsesdagen, herunder 
medlemsforeningernes evaluering af at deltage i ÅUF’s arrangement. ÅUF skal desuden afrapportere til 
Sport & Fritid, hvor vi fik penge til arrangementet. 
Styrelsen evaluerer Folkets Mødet, så Sara har inputs hun kan tage med, når arrangementet evalueres i 
den strategiske partnerskabsgruppe. 
- Hvad kan vi lære af arbejdet med Børnenes Møde i ÅUF, og hvilke fremtidsperspektiver er der? 

- Hvad kan vi lære af debatterne, og hvilke fremtidsperspektiver er der her? 

Referat: 
- Det giver god mening at have en messe for børn med fokus på aktiviteter. 

- Der var ikke mange i alderen 9-12 år, som ellers er en interessant målgruppe for flere foreninger.  

Det kunne være en ide at skrive på aktiviteterne i programmet, hvilken aldersgruppe de er 

målrettet, så det er tydeligt, at der er aktiviteter for de +9-årige.  

- Debatterne: Det skal sælges meget skarpere hvem målgruppen er, og hvad man får ud af den. Og 

hvis man laver workshops, skal det ikke være et foredrag. Hellere få gode debatter end mange. 

- Sara har evalueret med Folkestedet og Sport og Fritid. Det er ikke besluttet om der bliver en 

bevægelsesdag næste år endnu. Det afhænger af tilbagemeldingerne fra de deltagende foreninger 

(som har fået et spørgeskema). Men hvis der er opbakning til et arrangement næste år, så bliver 

det første weekend i Festugen, hvor Folkestedet har et marked indendørs, der er godt besøgt af 

folk i alle aldre. Her kunne udearealerne reserveres til foreningsaktiviteter.  

- Sara orienterer Styrelsen, når der er nyt om mulighederne næste år.  

 

2.4. Status på arbejdsprogram 
Indstilling: 
ÅUF’s arbejde i 2018 er besluttet af medlemsforeningerne på Årsmødet igennem arbejdsprogrammet. 
Styrelsen gør status på gennemførelsen af arbejdsprogrammet og beslutter eventuelle yderligere tiltag 
for at nå i mål med initiativerne. 
Referat:  
Nina gennemgik punkterne i arbejdsprogrammet. Vi er fint i gang med alle punkter, og sætter ikke nye 
initiativer i gang ud over dem der allerede er planlagt.  

 
 

2.5. Årsmøde 
Indstilling: 
Årsmødet er fastsat til den 28. februar. Sekretariatet har booket Møllevangsskolens festsal. 



Styrelsen drøfter ideer og forventninger til Årsmødet, herunder drøfter hvilke eventuelle gæster og 
talere der skal inviteres. Styrelsen beslutter hvem der skal inviteres som dirigent(er). Styrelsen kan 
vælge at nedsætte et årsmødeudvalg, der sammen med sekretariatet arbejder videre med 
planlægningen. 
Referat: 
Forslag til dirigenter: Sara spørger.  
Forslag til indhold: Som et afbræk i den formelle dagsorden holder vi små workshops med deltagerne i 
stedet for et oplæg. Det giver god mulighed for erfaringsudveksling samtidig med at vi får input til 
kommende års arbejde.   
Arbejdsgruppen: Rune, Nina, Tobias og Sara.  

 
2.6. Arbejdsprogram 2019 
Indstilling: 
Styrelsen drøfter forventninger til arbejdsprogrammet for 2019. Styrelsen fremlægger et forslag til 
strategi for ÅUF de kommende år med forhåbning om godkendelse fra Årsmødet, og derfor skal 
arbejdsprogrammet stemme overens med den retning strategien udstikker. Styrelsen nedsætter en 
arbejdsgruppe, der har ansvar for at udarbejde et udkast til arbejdsprogram. Udkastet skal derfor både 
tage udgangspunkt i styrelsens drøftelse, strategiudspil samt eventuelle flerårige forpligtigelser. 
Udkastet skal være klar til styrelsesgodkendelse på mødet i december. 
Referat: 
Ideer til arbejdsprogram 2019:  
- Støtte til nyopstartede foreninger  

- EP-valget 

Arbejdsgruppen: Marten, Nina, Rune mødes i uge 45  
 

2.7. Proces omkring anlægspulje 
Indstilling: 
Aarhus Kommune uddeler hvert år midler til anlæg i foreningslivet gennem anlægspuljen. ÅUF inviteres 
til at kvalificere uddelingen med vores viden fra foreningerne. Styrelsen vedtager proces. De seneste år 
har det været formanden, repræsentanten fra ungdomskorpsene og sekretariatslederen, der har været 
involveret. Behandlingsmøderne er endnu ikke datosat. Der fastsættes dato for formøde i ÅUF i uge 46-
47. 
Referat: 
Formanden, repræsentanten fra ungdomskorpsene og sekretariatslederen udgør arbejdsgruppen. Der 
er ikke kommet dato for behandlingsmødet endnu. Sara sørger for at indkalde til møde i 
arbejdsgruppen.  
 
2.8. DUF’s delegeretmøde 
Indstilling: 
ÅUF inviteres hvert år som gæster på Dansk Ungdoms Fællesråds delegeretmøde. Styrelsen beslutter 
hvem der skal deltage. Det er 1. december i Nyborg. Invitation er endnu ikke udsendt. 
Referat: 
Sara undersøger om vi er inviteret. Sofie vil gerne deltage. Cecilie og William spørges. Sara kan også 
deltage. 
 
2.9. Budgetopfølgning 
Indstilling: 
William og Sara giver status på budget og eventuel budgetrevision.  



Referat: 
Ikke hele budgettet til aktiviteter er brugt. Styrelsen kom med forslag til hvad de sidste ca. 20.000 
bruges til: 
- Købe nyt udstyr til udlån: højtalere.  

- Projektor i loftet 

- Maleri i gangen. Spørg evt. Godsbanen (budget: 3000 kr.)   

 

2.10. Kommende datoer 
Indstilling: 
Møde- og handleplanen givet et overblik over kommende datoer. Næste styrelsesmøde er fastsat til 
den 6. december. 
ÅUF har tradition for at holde julefrokost for styrelsen, ansatte, ansatte der har været tilknyttet 
igennem året samt de seneste års FU-medlemmer. Styrelsen sætter dato for årets julefrokost og 
beslutter, om der skal være en aktivitet eller udflugt i forbindelse med. 
Arbejdsgrupper der er blevet nedsat på mødet, fastsætter datoer for deres møder. 
Referat:  
Julefrokost bliver d. 30. november. Sara er tovholder. Forslag til aktiviteter: e-sportskonkurrence i det 
nye foreningshus, escape-room.  
 
Arbejdsprogrammøde d. 6.november kl. 15 
Årsmødemøde d. 25. oktober kl. 9 

 
 
  
3. Eventuelt 

 
 

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


