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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 med den tilføjelse, at styrelsen under pkt. 0 formalia godkender, at Signe 
Tramm fra Helligåndskirkens B&U indtræder som suppleant for religiøse i styrelsen. 
Styrelsen godkendte, at Signe Tramm indtræder som suppleant for religiøse foreninger i styrelsen. 

 
0.2. Vedtagelse af forretningsorden  
Indstilling: 
Styrelsen vedtager en forretningsorden, som fungerer som spilleregler for styrelsesarbejdet. Styrelsen 
har mulighed for at ændre i forretningsordenen senere. Forslaget er baseret på forretningsordenen fra 
sidste år. 
Referat: 
Styrelsen godkendte forretningsordenen med følgende ændringer: 
§2, stk. 3. varigt forfald defineres som tre møder i træk. 
§8: 1/3 ændres til 2/3 flertal for at lukke et styrelsesmøde. 
§4 stk. 3.: ændres fra 6 stemmeberettiget til 2/3 af de stemmeberettigede. 
Den opdaterede forretningsorden sendes med referatet ud. 
 
0.3. Vedtagelse af møde- og handleplan 
Indstilling: 



Styrelsen mødes ca. 10 gange i året. Møderne for resten af året foreslås lagt som beskrevet i vedlagte 

møde- og handleplan for gennemførslen af arbejdsprogrammet. Styrelsen fordeler temaer til 

drøftelserne på kommende styrelsesmøder. FU foreslår, at temaerne fra workshoppen bruges som 

temaer til drøftelserne, så vi kan bruge noter og input fra workshoppen i drøftelserne.   

Referat:  

Næste styrelsesmøder er d. 30. april kl. 18-20.30. og mandag 27. maj kl. 18-20.30  

Styrelsen besluttede at følge FUs indstilling om drøftelsespunkterne.  

 

0.4. Samtykke til brug af foto og video 
Indstilling:  
Styrelsesmedlemmerne giver skriftligt tilladelse til, at ÅUF må bruge portrætfotos på hjemmesiden og i 
andre trykte og digitale sammenhænge, hvor det er hensigtsmæssigt at ÅUF kommunikerer hvem 
ledelsen er. Samtykkeerklæringen er med som bilag til punktet, så styrelsesmedlemmerne har en 
chance for at læse den igennem inden de skriver under på mødet. 
Referat: 
Sara Springborg orienterede om, at alle i styrelsen (repræsentanter og suppleanter) bedes underskrive 
en samtykkeerklæring til at vi må bruge billeder af jer på Facebook og hjemmeside.  

 
1. Orientering 

1.1. Orientering: Grupperinger 
Indstilling: 
Dette orienteringspunkt giver de enkelte styrelsesmedlemmer mulighed for at orientere om nyt fra 
deres grupperinger.  
Styrelsen fordeler orienteringspunkter på møde-handle-planen. 
Referat: 
Styrelsen besluttede, at FU fordeler orienteringerne. Jonas vil gerne orientere d. 30. april. Tobias vil 
gerne orientere på mødet i august, da Einherjerne har et stort arrangement i uge 32.  
PUS: Jonas træder ind i ÅUFs arbejdsgruppe for EP-valgkampagnen, så der bliver stærkere 
kommunikation til PUS. 
Korps: Samrådet og KFUM og KFUK holder vælgermøde d. 4. april på Frederiksbjerg Skole.  
Mellemfolkelige: Kunne vi gøre noget mere for at samle de mellemfolkelige? Ida og Anders gør en 
indsats sammen med Sara Springborg for at organisere de mellemfolkelige foreninger i et netværk.  
 
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. Ida orienterer om møde om Folkets Møde 2019 d. 20.3. Nina 
orienterer om dialogmødet mellem Børne- og ungebyrådet og Byrådet d. 6.3. 
Referat: 
Nina orienterede om dialogmødet mellem Børne- og ungebyrådet og Byrådet d. 6. marts. Det var et 
rigtig fint møde, men gode debatter. 
Sara Springborg orienterede om møde om Folkets Møde 2019. Der er opbakning i Styrelsen til at 
fortsætte arbejdet med Folkets Møde.  
 
1.3. Orientering fra sekretariatet 
Indstilling: 
Dette orienteringspunkt giver sekretariatslederen mulighed for at orientere om nyt siden sidste møde.  
Referat: 
Sara Springborg supplerede den skriftlige orientering med: 
- invitation til møde om undersøgelse af fritidsliv fra Sport og Fritid. Sara deltager.  



- invitation til brugerworkshop om etablering af ny skole i Nye d. 29. marts. Johannes fra KFUM-
Spejderne i Lystrup repræsenterer ÅUF.  

 
 
2. Ledelse 

2.1. Drøftelse: Evaluering om opsamling på Årsmødet 
Indstilling: 
Styrelsen evaluerer Årsmødet. 
Det dirigentgodkendte referat rundsendes til styrelsen. 
Referat: 
Styrelsen evaluerede Årsmødet. Dejligt at der var stor opbakning. Workshops fungerede til at mødes på 
tværs af foreninger, men det er svært at vurdere, hvor meget foreningerne fik ud af det.  
 
2.2. Optagelse af ny medlemsforening 
Indstilling: 
Styrelsen behandler ansøgningen om optagelse fra Chess House.  
Referat: 
Styrelsen besluttede at indstille Chess House til optagelse.  
 
 
2.3. Høring af politik for borgerservice og biblioteker  

Indstilling: 
FU indstiller at styrelsen indsender høringssvar i forbindelse med høring af politik for borgerservice og 
biblioteker.  Sara har lavet udkast til godkendelse.  Deadline er 29. marts. 
Referat: 
Saras udkast til høringssvar blev godkendt med den tilføjelse at vi fremhæver, at det er vigtigt for 
foreningerne at kunne bruge bibliotekernes faciliteter.  

 
3. Økonomi 

3.1. Retningslinjer for udgifter 
Indstilling: 
ÅUF har et sæt retningslinjer for brug af penge til f.eks. mødeforplejning og gaver. Styrelsen godkender 
retningslinjerne hvert år efter Årsmødet. 
Referat: 
Retningslinjerne blev godkendt med den ændring, at punkt 3.1. og 3.4 ændres til ansatte og formand, i 
stedet for ansatte (inkl. formand). 
 
3.2. Beslutning: Kontingentrestancer 
Indstilling: 
På Årsmødet manglede 2 forening at betale kontingent for 2019. Årsmødet bemyndigede styrelsen til 
at sætte ny dato. FU foreslår, at styrelsen sætter deadline til styrelsesmødet i juni.  
Referat: 
Styrelsen besluttede at følge FUs indstilling. Deadline bliver styrelsens møde d. 27. maj.  
 

3.3. Orientering: lønpolitik 

Indstilling:  

Nina orienterer om lønpolitik som blev vedtaget på styrelsens møde i januar i forbindelse med budget 

2019.  

Referat: 

Nina orienterede om politikken.  



 

4. Eventuelt 
Sara Lentz har snakket med en forening om, hvordan ÅUF definerer medlemskab af 
medlemsforeningerne. Det er op til medlemsforeningerne at definere. FU tager det op.  

 
Kommende datoer: 
Næste styrelsesmøder er d. 30. april kl. 18-20.30. og mandag 27. maj kl. 18-20.30  
 
 
Kommende sager:  
fremgår af møde- og handleplanen. 


