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0. Formalia 

0.1. Godkendelse af dagsorden 
Indstilling: 
Styrelsen godkender altid formelt dagsordenen ved 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.  Særlig ansvarlig: Anders 
Referat: 
Mellemfolkelige: EP-kampagnen var en kæmpe succes. Europæisk Ungdom har lavet nogle 
arrangementer. Studenterhuset har lavet nogle arrangementer, og ÅUF har lavet nogle arrangementer i 
samarbejde Europæisk Ungdom, de politiske ungdomsforeninger og Silba. Så alt i alt mange initiativer 
målrettet unge, som supplerede hinanden fint. Der har været god opbakning, og vi har skabt 
opmærksomhed om hinandens events.  
Religiøse: Helligåndskirken har lige haft PR-arrangement med stor succes. Der er fyldt op på 
sommerlejren til sommer med over 50 tilmeldte.  

https://www.youtube.com/watch?v=XRbjvKZ6XLU&feature=youtu.be


Øvrige: Einherjerne har været på Malling Skole og lave rollespil med indskolingen. Det er fjerde år i 
træk, og det var en stor succes igen i år.  
Religiøse: KFUM og KFUK, FDF, DKG og NU Aarhus holder valgfest på Nørre Alle 29 d. 5. hvor alle er 
velkomne til at komme og se valg på storskærm.  
Korps: Mange FDFere af sted på Væbnermesterskab (holdkonkurrence) i Kr. Himmelsfartsferien i 
København.  

 
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. Nina orienterer om møde med Sport og Fritid, 
mailkorrespondance med Thomas Medom, LUS  
Referat: 
Nina orienterede om god dialog på mødet med Morten og Niels fra Sport og Fritid; Om status på 
dialogen med Medom om Børn- og ungebyrådets finansiering; Og om at der har været afholdt MUS og 
LUS i foråret på sekretariatet.  

 
1.3. Orientering fra sekretariatet 
Indstilling: 
Dette orienteringspunkt giver sekretariatslederen mulighed for at orientere om nyt siden sidste møde.  
Referat: 
Sara supplerede den skriftlige orientering med følgende: 
- Invitation fra Sager der samler til indflytterfest d. 5. juni fra 13-17.30 – er der er fra styrelsen der vil 

tage en gave med fra ÅUF? Ingen kunne deltage.  
- Invitation fra AIESEC Aarhus’ til at præsentere ÅUF på generalforsamling d. 7. juni kl. 16-18. Er der 

en fra styrelsen der vil deltage? Ingen kunne deltage. 
- Status på ansættelse af åbenskole-medarbejder.  

 
2. Ledelse 

2.1. Drøftelse: Medlemskommunikation i foreningen 
Indstilling: 
På årsmødet havde vi en workshop om kommunikation i foreningen. Nogle af de nøgleord der blev 
skrevet ned var: Forventningsafstemning * effektiv kommunikation ml bestyrelse og ledere/frivillige * 
aktive vs. Ikke-aktive medlemmer * Ildsjæle→ fagsprog/kompromisløshed.  
Styrelsen drøfter, hvordan ÅUF kan styrke medlemskommunikationen i foreningen på baggrund af de 
nøgleord, som kom frem på årsmødet.  
Referat: 
Stikord fra drøftelsen: 
- ÅUF kan hjælpe med at sætte fokus på målgruppeorienteret kommunikation i foreningen. 

- ÅUF kunne udbyde kurser i intern kommunikation – både hvad vi kommunikerer (indholdet) og 

hvordan vi kommunikerer til forskellige målgrupper (formen/kanaler).  

- ÅUF kunne hjælpe med at løse kommunikationsudfordringer internt i medlemsforeningerne.  

 

2.2. Beslutning: Formål og navn #11  
Indstilling: 
Arbejdsgruppen fremlægger tidsplan og processen for arbejdet med navn og formål. Styrelsen kan give 
pointer til gruppen. Styrelsen beslutter tidsplan og proces og nedsætter en arbejdsgruppe, som skal 
arbejde med processen.  
 



Referat: 
Nina fremlagde processen, som blev godkendt uden ændringer.  
Arbejdsgruppe blev Nicolai, Rune, Nina og Sara. 
 
2.3. Orientering: Folkets Møde 2019 #8   
Indstilling: 
Sara orienterer om status på ansættelse. Arbejdet med forberedelserne kan få alvor gå i gang, nu hvor 
vi har en projektleder klar. Vi har indgået samarbejde med uddannelsen Kaospiloterne, som involverer 
40 studerende, der starter efter sommerferien.  
Referat: 
Sara orienterede om planlægningen af ungeprogrammet på Folkets Møde, som bliver lørdag (d.28.) og 
målrettet frivillige i vores medlemsforeninger – og unge der er interesseret i at være med i en forening.   
Sara orienterede om at Stine er ansat som projektleder.  

 
2.4. Beslutning: Studietur for Folkeoplysningsudvalg #5 
Indstilling: 
Vi har en aftale med forvaltningen om at invitere medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget på 
studietur d. 26. september efter deres udvalgsmøde. Styrelsen drøfter formålet med turen. Hvad vil vi 
gerne vise udvalgsmedlemmerne? Styrelsen kommer med forslag til, hvilke foreninger vi skal besøge – 
inkl. en forening som evt. vil lægge hus til udvalgsmødet.  
Referat: 
Det vil være fint at have foreninger fra flere grupperinger med, men det er ikke et kriterie, at alle 
grupperinger er med.  
Vi vil gerne prøve at nå fire foreninger.  
Vi vil gerne vise foreningsaktiviteter frem.  
Det kunne være fint at besøge foreninger i Aarhus Syd, hvor vi ikke var sidst (Jonas er med i 2. Højbjerg, 
møde fra 18-20 med juniorer). 

Fra styrelsen deltager: Rune, Nina, Nicolai, gerne flere 😊 
Sara går i gang med at lave aftaler med foreninger.   

 
2.5. Beslutning: Ledelse af frivillige #1  
Indstilling: 
ÅUF har afholdt et kursus i strategisk ledelse med underviser fra Muskelsvindfonden, hvor flere 
styrelsesmedlemmer deltog. ÅUF har også tilbudt medlemsforeningerne introkurset ’Lyst til ledelse’ i 
samarbejde med Frivilligcenter Aarhus, og Visit Aarhus, Muskelsvindfonden og Jysk Børneforsorg. 
Styrelsen evaluerer om kurserne dækker behovet for uddannelse i ledelse og beslutter, om vi vil 
fortsætte samarbejdet om ledelseskurser med partnerne fra ’Lyst til ledelse’ om at gentage 
ledelseskursus og evt. udvide med et fortsætterkursus.  
Styrelsen beslutter om ÅUF skal tage egne initiativer til kurser i efteråret. 
Styrelsen beslutter om vi ønsker et styrelseskursus i interessevaretagelse og sætter evt. dato. 
Referat: 
Styrelsen besluttede at vi fortsat deltager i samarbejdet om ’Lyst til ledelse’. 
Anders foreslår, at vi holder et retorikkursus for styrelsesmedlemmer.  
Styrelsen beslutter, at vi gerne vil have et kursus, men det udskydes til næste møde at beslutte, hvad 
temaet for kurset skal være. Ideer: Intern kommunikation, retorik, andre ledelsesaspekter.  

 
2.6. Optagelse af ny medlemsforening 
Indstilling 
Styrelsen behandler ansøgningen om optagelse fra Elysion. 



 
Referat: 
Styrelsen besluttede, at Elysion indstilles til optagelse på Årsmødet.  
Kommentar til deres vedtægter:  
Der står i vedtægterne, at man skal melde sig ind i deres forum på hjemmesiden for at blive medlem. 
Men der står på hjemmesiden at man skal sende en mail. Det er ikke et problem for optagelse, men bør 
rettes i vedtægterne.   

 
2.7. Beslutning: Høring om Planstrategi 2019 - BILAG 
Indstilling 
Styrelsen kommer med input til, hvad ÅUF skal have fokus på i sit høringssvar, som Sara kan skrive 
sammen og sende. Styrelsen beslutter, hvem der deltager i høringsmødet d. 13. juni. 
Referat: 
ÅUF skal sætte fokus på, at der skal være plads og faciliteter til foreningslivet. Vi synes ikke 
foreningerne er tænkt tilstrækkeligt med i planen.  
Ingen i styrelsen kan deltage d. 13. Rune skriver ud til Samrådet om høringen.  
 
2.8. Beslutning: Effektiv medlemskommunikation #9 (med involvering af kommunikation om 

Studiemesser #10 og Fjordsgade Foreningshus #7) 
Indstilling: 
FU har drøftet, hvordan vi tager hul på opgaven om at forbedre medlemskommunikationen, og 
herunder kommunikation om faciliteter i foreningshuset og studiemesser. FU foreslår, at vi spørger 
medlemsforeningerne, om hvordan de ønsker, at ÅUF kommunikerer. Styrelsen godkender, at 
sekretariatet kontakter udvalgte medlemsforeninger med spørgsmål om kommunikationen fra ÅUF og 
på den baggrund kommer med anbefalinger til en forbedret medlemskommunikation. Styrelsen 
nedsætter evt. en arbejdsgruppe.  
Referat: 
Styrelsen godkender indstillingen. Hvis muligt løses opgaven af de medarbejdere vi har, så der ikke skal 
ansættes.  
Der blev ikke nedsat en arbejdsgruppe.  
 
2.9. Beslutning: Datoer for efterårets møder 
Indstilling: 
Styrelsen beslutter, hvordan mødedatoerne for august/september, oktober, december og februar skal 
fastlægges. 
Styrelsen kommer med forslag til dato til fest efter sommerferien for styrelse og sekretariat. 
Referat: 
Næste styrelsesmøder er d. 19.8. kl. 18-20.30, 7.10. kl. 18.00-20.30, 9.12 kl. 18.00-20.30 
Sommerfest i ÅUF fredag d. 16. august 

 
3. Eventuelt 
 
Kommende datoer 
 
Kommende sager:  
fremgår af møde- og handleplanen. 
 


