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0. Formalia 

0.1. Godkendelse af dagsorden 
Indstilling: 
Styrelsen godkender altid formelt dagsordenen inden starten af mødet. 
Referat: 
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. 
På dette møde orienterer Nikolai om nyt fra religiøse. 
Referat: 
Religiøse: Nina fortalte om, at arbejdet med Børnehøjskolen fylder meget hos KFUM og KFUK. Nicolai 
fortalte, at Helligåndskirkens klub for de mindste holder pause, fordi der kun var 4-5 børn. I weekenden 
hvade de et stort og indbringende julemarked. 
Politiske: PUS har sagt ja til at holde valgfest i forbindelse med skolevalget med støtte fra DUF. 
Mellemfolkelige: Europæisk Ungdom er i gang med at forberede EP-kampagne. De mangler pt 
medlemmer for at nå de 500, som DUF kræver.   
 



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 Projekt Frivillig og 
byrådsbehandling, status på anlægspuljen, fået post i bestyrelsen i TV2OJ pr. 1/1-2019, 
Referat: 
Cecilie orienterede om: 
- ÅUFs input ifm. forslag om at genetablere Projekt Frivillig i kommunalt regi.  

- At vi har været til møde med Rådmanden om Anlægspuljen, og forventer at han offentliggør 

uddelingen i slutningen af december.  

- At Cecilie er blevet valgt ind i TV2 Østjyllands bestyrelse, og starter sin fireårs periode i januar.  

- om ÅUFs deltagelse i frivillighedskonferencen, frivilligfest og gallamiddagen som afslutning på 

Frivillighovedstadsåret d. 5. december.  

 

1.3. Orientering fra sekretariatet 
Indstilling: 
Dette orienteringspunkt giver sekretariatslederen mulighed for at orientere om nyt siden sidste møde. 
Vedlagt dagsorden er skriftligt bilag. Sara supplerer orienteringen på mødet vdr. DUFs delegeretmøde, 
DUF-lederuddannelsen og Frivillighovedstadens afslutningskonference mv. 
Referat: 
Sara orienterede om deltagelsen på DUFs delegeretmøde d. 1. december i Nyborg, og om samarbejdet 
med DUF om den fælles ledelsesuddannelse i Aarhus i oktober/november. 

 
2. Ledelse 

2.1. Drøftelse: Ny grupperingsstruktur? 
Indstilling: 
Grupperingerne i ÅUF deler foreningerne op efter formål, og hver gruppering har adgang til at vælge et 
styrelsesmedlem. På den måde repræsenterer Styrelsen en bred vifte af foreninger. De politiske 
ungdomsforeninger mødes desuden i PUS og korpsene i Samrådet, og har derfor et fælles møderum 
imellem årsmøderne. ÅUF bruger grupperingsopdelingen i det daglige f.eks. når sekretariatet overvejer 
nye initiativer, skal kommunikerer med medlemmerne mv. 
Styrelsen drøfter fordele og ulemper ved grupperingsstrukturen, hvad en inddeling skal kunne og om 
det giver mening med en anden inddeling? 
Referat: 
Tråde i debatten: 
- Omdøbe eksisterende grupperinger, særligt øvrige har et dårligt navn 
- Ændre i grupperingsstrukturen 
- Arbejde netværksskabende på tværs af og internt i grupperinger 
 
 
2.2. Drøftelse: Temaaften om unge 
Indstilling: 
Aarhus i forening afholdt den 6. november en temaaften om, hvordan foreningerne får flere unge 
frivillige. Styrelsen evaluerer temaaftenen. 
Referat: 
Det var et godt oplæg af Søren Østergaard, men lidt svær form med debatterne bagefter. Det var svært 
at få folk til at komme.    
 



2.3. Beslutning: Lederuddannelse i samarbejde med andre foreninger 
Indstilling: 
Som et resultat af samarbejdet omkring Frivillighovedstaden har Frivilligcenter Aarhus, Visit Aarhus og 
Jysk-Børneforsorg/Fredehjem inviteret ÅUF til at arrangere en fælles lederuddannelse for frivillige i 
foråret. Uddannelsen vil kun være åben for få deltagere fra ÅUF. Lederuddannelsen vil indgå som en del 
af ÅUF’s øvrige kursustilbud bl.a. egen lederuddannelse og Aarhus i forening-kurserne. 
Styrelsen træffer beslutning om ÅUF’s deltagelse. 
Referat: 
Styrelsen besluttede, at ÅUF deltager i samarbejdet. Vi inviterer åbent ud til alle medlemsforeninger. 
Sara sørger for at evaluere med deltagerne. 
 
2.4. Optagelse af nyt medlem: AFS Interkultur 
Indstilling: 
Styrelsen indstiller AFS Interkultur Lokalforening Århus til optagelse i grupperingen mellemfolkelige og 
internationalt arbejdende foreninger. 
Referat: 
Styrelsen besluttede, at AFS Interkultur Lokalforening Århus indstilles til optagelse på årsmødet.  

 
2.5. Orientering og beslutning: Årsmøde 2019 
Indstilling: 
Arbejdsgruppen bag årsmødet orienterer om status på planlægning, herunder at ÅM muligvis afholdes i 
ny sal i forbindelse med Fjordsgade Foreningshus. FU orienterer om beslutning om tidspunkt. 
Styrelsen vedtager temaer for workshops. 
På dette møde vedtaget styrelsen desuden bilag til årsmødet, som kommer i efterfølgende punkter: 
beretning, budget, strategi og arbejdsprogram.  
Styrelsen har allerede vedtaget indstilling om ændring af vedtægter. FU har suppleret forslaget med en 
motivation. Styrelsen vedtager motivation og eventuelle formuleringsændringer inden fremlæggelsen 
for Årsmødet. 
Referat: 
Sara fortalte om muligheden for at holde årsmøde i en ny sal på Ingerslevs Boulevard. Det er vigtigt, at 
vi ikke ændrer lokationen efter indkaldelsen er sendt ud.  
Styrelsen vedtog temaerne til workshops uden ændringer. Vi sørger for, at der er to facilitatorer på 
hver workshop, så der er en, der kan skrive ned. Suppleanter og sekretariat inviteres til at hjælpe. 
Styrelsen vedtog motivationen for ændring af vedtægter uden ændringer, og at vedtægtsforslaget 
deles op i to.  

 
2.6. Beslutning: Indstilling til formand, næstformand og kasserer 
Indstilling: 
Det er kutyme at den afgående Styrelse indstiller forslag til formand, næstformand og kasserer til 
Årsmødet. Styrelsen drøfter kandidater. Cecilie ønsker ikke at genopstille som formand på grund af nyt 
arbejde i Odense. Det er muligt at stille op indtil på selve Årsmødet. 
Referat: 
Styrelsen besluttede at indstille William til kasserer og Nina til formand. Næstformand sættes på 
dagsorden til næste styrelsesmøde i januar.  

  
2.7. Beslutning: Beretning 
Indstilling: 
Styrelsen vedtager beretning til godkendelse på Årsmødet. 
Referat: 
Styrelsen vedtog forslaget til beretning uden ændringer.  



2.8. Beslutning: Kontingent 
Indstilling: 
Styrelsen vedtager at kontingentet fastholdes. 
Referat: 
Styrelsen vedtog at fastholde kontingentet.  

 
2.9. Beslutning: Budget 2019  
Indstilling: 
FU indstiller til at vedtagelse af budget for 2019 udskydes til næste styrelsesmøde og kobles sammen 
med vedtagelse af ansættelses/lønpolitik, som FU ikke har nået at få færdig. Budgettet kan fortsat nå at 
ligge klar til Årsmødet, hvor det skal fremlægges til orientering.  
Referat: 
Beslutningen blev udskudt til styrelsesmødet i januar. 
 
2.10. Beslutning: Strategi 2019-2021 
Indstilling: 
Arbejdsgruppen bag strategien giver en status efter høringen. 
Styrelsen vedtager det endelige strategiforslag til indstilling om vedtagelse på årsmødet. Med 
indstillingen om vedtagelse af strategien foreslås at idegrundlaget og kommunikationsstrategiens vision 
og mission nedlægges. 
Referat: 
Der er ikke kommet nye input til strategien i høringsfasen. 
Styrelsen besluttede at indstille strategiforslaget uden ændringer til godkendelse på årsmødet, og 
godkendte motivationsteksten til forslaget.  

 
2.11. Beslutning: Arbejdsprogram 
Indstilling: 
Arbejdsgruppen bag arbejdsprogrammet fremlægger forslag til drøftelse og vedtagelse.  
Referat: 
Nina gennemgik punkterne i arbejdsprogram.  
Forslag til arbejdsprogram blev vedtaget med den ændring, at titlen på punkt 8 ændres til 
”Partnerskaber for frivillighed”  
  
 
2.12. Beslutning: Retningslinjer og dato for SDM i 2019 
Indstilling: 
Styrelsen vedtager retningslinjer for uddeling af særligt dyrt materiel-puljen I 2019 samt at deadline for 
ansøgninger bliver 24. april. Deadline bliver offentliggjort i årsmødemappen. 
Referat: 
Styrelsen besluttede at følge indstillingen.  
 
2.13. Beslutning: Dato for opstartsseminar i ny styrelse 
Indstilling: 
Styrelsen vedtager en dato for opstartsseminar i den nye styrelse, så der er tid til at gå i dybden med 
planlægning af det kommende år samt lære ÅUF og hinanden at kende. Det foreslås seminaret afholdes 
en dag i Aarhus enten den 24. marts (1. prioritet) eller 9. marts (2. prioritet). Datoen offentliggøres i 
årsmødemappen og kommunikeres til styrelseskandidater. 
Referat: 
Styrelsesseminaret bliver søndag d. 24. marts. 

 



2.14. Beslutning: Dato for næste styrelsesmøde 
Indstilling: 
Styrelsen vedtager dato for næste styrelsesmøde. Den 29. januar kl. 17.30 foreslås. Styrelsen mødes 
desuden til formøde forud for Årsmødet. 
Referat: 
Næste møde er d. 29. januar kl. 17.30  
Styrelsen mødes sidste gang d. 28. februar kl. 16 til formøde forud for Årsmødet. Alle der kan komme 
og hjælpe med at stille op fra kl. 15 er meget velkomne. 

 
3. Eventuelt 
 
Kommende datoer: 
Næste møde er d. 29. januar kl. 17.30  
Styrelsen mødes sidste gang d. 28. februar kl. 16 til formøde forud for Årsmødet. Alle der kan komme og 
hjælpe med at stille op fra kl. 15 er meget velkomne. 
 
 
Kommende sager:  
fremgår af møde- og handleplanen sammen med øvrige datoer. 


