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Besøg af Herdis, studentermedhjælper på projekt om skole og foreningssamarbejdet. 

 
0. Formalia 

0.1. Godkendelse af dagsorden 
Indstilling: 
Styrelsen godkender altid formelt dagsordenen ved starten af mødet. 
Referat: 
Dagsorden er godkendt uden ændringer.  

 
1. Orientering 

1.1. Orientering: Grupperinger 
Indstilling: 
Dette orienteringspunkt giver de enkelte styrelsesmedlemmer mulighed for at orientere om nyt fra deres grup-
peringer. Særlig ansvarlig: Rune 
Referat: 
Fra korpsene: 
- Det går godt i spejdergrupperne og FDF. Flere grupper har venteliste.  
- Samrådet har indsendt høringssvar om Planstrategien 
- Korpsene laver arrangement i Tivoli i september 2020 – den endelige dato kommer i november 
- D. 2. november er der flagermuslygteløbet, som er et tværkorpsligt arrangement i Aarhus. 
Fra politiske: 
- Har haft Tour de Chambre d. 28. september – det gik godt – 120 deltog og der kunne ikke være flere.  
Fra religiøse: 
- Helligåndskirkens Børn og unge har fået ny formand.  
 

 
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 om Børne- og Unge-byrådet, budgetmesse, status på 
Chess House, møde med Chris Pless, formand for DUF, fællesmøde om Sport og Fritids-politikken, opsamlings-
møde om aktivitets- og læringscenter i Nye, møde med FOF om Verdensmål og demokratisk dannelse. 



Referat: 
Nina orienterede om møde med Anne-Sofie fra Børn og Unge d. 21. august, hvor vi evaluerede samarbejdet om 
Børne- og ungebyrådet i perioden 18/19 – herunder økonomien. Nina, Sara og Ane deltog i Byrådets budget-
messe d. 9.9. på Rådhuset. Nina orienterede om foreningen Chess House; det er stadig uafklaret om de ønsker at 
fastholde ansøgning om optagelse i ÅUF, og om de kan fortsætte foreningen. Nina og Sara har haft møde med 
Chris Pless, som er ny formand for DUF om mulige samarbejdsfelter. Nina og Sara har deltaget i fællesmøde om 
Sport og Fritids-politikken med de andre paraplyer på området; fremover mødes vi en gang i kvartalet, og sætter 
fælles fokus på forskellige dele af Sports- og fritidspolitikken. Nina, Rune og Ane deltog i opsamlingsmøde om 
fritidsbrugere i forbindelse med skolebyggeri i Nye d. 2. september. Nina og Sara har haft møde med FOF om 
muligt fælles projekt om Verdensmål og demokratisk dannelse d. 3. oktober.  

 
1.3. Orientering fra sekretariatet BILAG 
Indstilling: 
Dette orienteringspunkt giver sekretariatslederen mulighed for at orientere om nyt siden sidste møde.  
Referat: 
- Sekretariatet har modtaget en række invitationer til Styrelsen + medlemsforeninger. De formidles også på 

facebook og nyhedsbrev: 
o Aarhus Events besøg på ARoS d. 10.10 kl. 15.30-17 
o Verdensmålstour i Aarhus 2019 v. DUF d. 22.10 kl. 18-20 
o Bestyrelsesskolen i Aarhus v. DUF d. 23.10 og 30.10 kl. 17-21  
o Fyraftensmøde om radikalisering og diskrimination v. Frivilligcenter Aarhus, Østjyllands Politi og Aar-

hus Kommune 29.10 kl. 17-20.30 
o Kassererkursus d. 29.10 v. Århus i forening  
o Landssamrådets Temadag i Kolding, lørdag d. 2.11 kl. 9.30-16.30 
o Møde i Børn- og ungealliancen: En vej for alle v. Børn og Unge i Aarhus Kommune d. 21.11. 16-19. 

Sara tilmelder Nina.  
o Fyraftensmøde om samværspolitik i Aarhus v. DUF d. 11.12 kl. 17-23 
o Civilsamfundets Fællesdag 2019 onsdag d. 11.12 kl. 9.30-16.30 i København 

- Frivilligakademiet d. 28.9. blev afviklet rigtig flot i samarbejde med Kaospiloterne. Vi havde 26 tilmeldte + 40 
Kaospiloter, så det blev en stor forsamling alt i alt, men vi ville gerne havehaft flere med. Deltagerevaluerin-
gerne er rigtig gode, og der var god stemning på dagen. Styrelsen evaluerer på næste møde.  

- Ane og Sara evaluerede samarbejdet om Frivilligakademiet med de studerende fra Kaospiloterne d. 1. okto-
ber. Næste skridt bliver at evaluere samarbejdet mellem ÅUF og KP med underviserne – også med henblik på 
at finde ud af om vi skal gøre noget lignende igen.  

- Evaluering af Folkets møde i partnerskabsgruppen bliver d. 29.10 – Fu tager en drøftelse d. 22.10 kl. 16-17, 
så Sara er godt klædt på.   

- Det nye Børne- og ungebyråd blev valgt fredag.  Stort pres på sekretariatet med studietur, frivilligakademi og 

valg i samme uge. Det gør vi ikke igen 😊 Der var 44 kandidater til 31 pladser + 9 suppleanter. Det var meget 
få. Vi ville gerne have haft 80. De starter på tirsdag med introdag. Næste år kunne vi prøve at få spejderle-
derne til at opfordre spejdere fra 7.kl og til og med 17 år til at stille op.  

- Pressemeddelelse gav nyhed i lokalavisen om særligt dyrt materiel. Alt er delt ud og der er ca. 2.500 kr. til-
bage som overgår til næste år. 

- Evaluering af foreningshuset med arkitekterne d. 23. eller 24. oktober. Er der nogen der kan og vil? Nina kan 
d. 24. fra kl. 16. Sara tilmelder Nina. 

 
2. Ledelse 

2.1. Drøftelse og beslutning: Formål og navn BILAG 
Indstilling: 
Arbejdsgruppen fremlægger udkast til forslag til nyt formål og navn. Styrelsen drøfter og beslutter, om forslaget 

skal godkendes og sendes i offentlig høring i nyhedsbrevet.   

Referat: 

Nina fremlagde arbejdsgruppens forslag til formål jf bilaget. 



Tobias kommenterede, at han savner et fokus på, at ÅUF skaber trivsel blandt børn og unge gennem børne- og 

ungdomsforeningernes arbejde. Der var ikke enighed om at tilføje det til det nuværende udkast, da det indehol-

des i det første punkt om de gode rammer.  

Styrelsen besluttede, at forslaget til det nye formål sendes i høring via nyhedsbrevet til medlemsforeningerne.  

Sara sørger for at det kommer i nyhedsbrevet i oktober, så eventuelle kommentarer kan komme med til styrel-

sens møde i december.  

Nina fremlagde, at arbejdsgruppen ikke er blevet enige om et forslag til nyt navn, selvom vi kan se behovet for 

en opdatering. Styrelsen besluttede at vi ikke går videre med at finde et nyt navn.  

 

2.2. Drøftelse: Evaluering af studietur 
Indstilling: 
Styrelsen evaluerer studieturen med Folkeoplysningsudvalgets medlemmer. Styrelsen drøfter, hvorvidt studietu-
ren skal gentages næste år, og eventuelt for hvem. 
Referat: 
God tur, men fedt hvis vi havde haft nogle byrådspolitikere med også. Dejligt at mange var med fra styrelsen. Det 

giver god mening at gøre noget lignende igen næste år. Arbejdsgruppen for arbejdsprogrammet tager det med.   

 

2.3. Orientering og beslutning: Børn og Unges Grundlovsdag BILAG  
Indstilling: 
Styrelsen orienteres om afholdelsen af Børn og Unges Grundlovsdag d. 4. juni 2019 og evalueringen med samar-
bejdspartnerne. Styrelsen beslutter, om ÅUF er med igen næste år og vil afsætte 3.000 kr. til arrangementet.  
Referat:  
Sara fortalte om arrangementet, hvor URK, RBU, NU og IMCC var med sammen med 70 pædagogstuderende. 

Der var arrangementet tre steder i byen i år, og det betød at vi nåede flere børn. De unge (10-17 år) er fortsat ret 

svære at få med, hvorimod rigtig mange i alderen 5-10 år deltog.  

Styrelsen besluttede, at ÅUF gerne vil være med i Børn og Unges Grundlovsdag i 2020 igen og afsætter 3000 kr. i 

budgettet for 2020 til arrangementet.  

 

2.4. Drøftelse: Status på arbejdsprogram 2019 BILAG  
Indstilling 
Styrelsen gør status på gennemførelsen af arbejdsprogrammet og beslutter eventuelle yderligere tiltag for at nå i 
mål med initiativerne. 
Referat: 
Nina orienterede kort om at vi er godt i gang med alle punkter jf bilaget.   

 
2.5. Beslutning: Arbejdsprogram 2020 
Indstilling: 
Styrelsen drøfter forventninger til arbejdsprogrammet for 2020. Styrelsen nedsætter en arbejdsgruppe, der har 
ansvar for at udarbejde et udkast til arbejdsprogram. Udkastet skal derfor både tage udgangspunkt i styrelsens 
drøftelse og strategien. Udkastet skal være klar til styrelsesgodkendelse på mødet i december. 
Referat:  
Forslag til arbejdsprogrammet for 2020: Børn og unges Grundlovsdag, Studietur for politikere. 
Arbejdsgruppe: Nicolai, Jonas, Rune, Sofie, Nina og Sara.  
Arbejdsgruppen mødes d. 12.11 kl. 18-20 

 
2.6. Orientering: Kursus om den gode foreningskultur  
Indstilling: 
Styrelsen orienteres om status på kursus om den gode foreningskultur. Styrelsen finder en ny dato, da Århus i 
Forening selv holder kursus 12. november. 
Referat: 
Kurset flyttes til d. 28.11.2019 
 

 



2.7. Beslutning: Årsmøde 
Indstilling: 
Årsmødet er fastsat til den 27. februar. Sekretariatet har booket Solsalen. Styrelsen drøfter ideer og forventnin-
ger 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. Styrelsen drøfter retningslinjer for tilmelding. 
Referat: 
Styrelsen besluttede at Årsmødet holdes i Solsalen.  
Flere i Styrelsen vil gerne have en oplægsholder /debatoplæg frem for workshops 
Sara opfordrer Marc og Peder til dirigentposten igen. 
Styrelsen besluttede, at retningslinjen ved for sen tilmelding til Årsmødet er, at alle der tilmelder sig senere end 
en uge før Årsmødet, kun kan deltage som gæster uden tale- og stemmeret.  
Årsmødeudvalg: Tobias, Nina, Sara 
Årsmødeudvalget mødes 5.11 kl. 19-20.30 
 

 
2.8. Drøftelse: 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. Behand-
lingsmøderne er endnu ikke datosat.  
Referat: 
Styrelsen besluttede at Rune, Nina og Sara er repræsentanter i processen for Anlægspuljen.  
Sara, Nina og Rune deltager i mødet hos Rådmanden d. 4.12. kl. 12.30-13.30 
Sara indkalder til møde med Nina og Rune inden mødet med Sport og Fritid d. 28.11. 
 
 
2.9. Drøftelse: DUF Delegeretmøde 
Indstilling: 
ÅUF inviteres hvert år som gæster på Dansk Ungdoms Fællesråds delegeretmøde. Styrelsen beslutter hvem der 
skal deltage. Det er 30. november i Nyborg. Invitation er endnu ikke udsendt. 
Referat: 
Jonas deltager. Sara eller Anders deltager på den anden plads. ÅUF betaler togbilletten. 

 
 
3. Eventuelt 
 

Kommende datoer: 
Årsmødeudvalget mødes 5.11 kl. 19-20.30 
Arbejdsgruppen for arbejdsprogram 2020 mødes d. 12.11 kl. 18-20 
Julefrokost bliver fredag d. 15.11.  
 
 
Kommende sager: fremgår af møde- og handleplanen. 


