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Præsentation af Søren Bjerre fra sekretariatet.  
 
0. Formalia 

0.1. Godkendelse af dagsorden 
Indstilling: 
Styrelsen godkender altid formelt dagsordenen inden starten af mødet. 
Referat: 
Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af punkt 0.2. godkendelse af at styrelsesmedlemmers 
kontaktoplysninger ligger på hjemmesiden.  
 
0.2. Godkendelse af at styrelsesmedlemmers kontaktoplysninger ligger på hjemmesiden 

Referat: 

Alle til mødet tilkendegav om de vil have deres kontaktoplysninger på hjemmesiden.  

 

1. Orientering 
1.1. Orientering: Grupperinger 
Indstilling: 
Dette orienteringspunkt giver de enkelte styrelsesmedlemmer mulighed for at orientere om nyt fra 
deres grupperinger.  
Særlig ansvarlig: Jonas med fokus på EP-valgkampagne 
 



Referat: 
Anders orienterede om nyt fra politiske og mellemfolkelige med fokus på samarbejdet om EP-valget:  
D. 9. maj kl. 15-17 holdes gadeevent med fokus på at minde unge om valget. Alle politiske 
ungdomsforeninger er inviteret til at dele valgmateriale ud.   
D. 19. maj er der EP-valgevent på dokken arrangeret af Studenterhuset, hvor foreninger er velkomne til 
at deltage med en stand.  
D. 21. maj kl. 14-16 holder vi brevstemmeevent på dokken, hvor alle i styrelsen er meget 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. Nina orienterer om møde med Mette Bjerre, nyt medlem i 
Kulturudvalget fra SF. Møde med Torben Dreier, leder af FO-byen.  
Referat: 
Nina orienterede om ovenstående.  

 
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 info om: 
- Ny lokalforening i Det Danske Spejderkorps i Gellerup, Olivenspejderne, som dermed også er 

medlem hos ÅUF. Sara sender en velkomsthilsen 
- Møde om brugerundersøgelse hos Sport og Fritid  
- Samarbejde med VIA om undervisning i faget Medborgerskab og samskabelse. 

 
2. Ledelse 
 

2.1. Drøftelse: Opfølgning på styrelsesseminar  
Indstilling: 
Styrelsen evaluerer formen og indholdet for seminaret. De følgende punkter på dagsorden er 
opfølgning på drøftelserne af arbejdsprogrampunkterne på seminaret.  
Referat: 
Det fungerede fint at have første styrelsesmøde på seminaret.  
Foreningshuset var fint men ikke så ”ud af boksen” som Vanebrudspalæet. 
 
2.2. Orientering og drøftelse: Børn og Unges Grundlovsdag #2 
Indstilling: 
Sara orienterer om forberedelserne af Børn og Unges Grundlovsdag den 4. juni, som ÅUF afholder i et 
samarbejde med Århus Forældreorganisation og Pædagoguddannelsen på VIA. På infomøde d. 26. 
marts deltog Red Barnet Ungdom og Ungdommens Røde Kors. Styrelsen drøfter, hvordan der skabes 
ejerskab for arrangementet i medlemsforeningerne, og ÅUFs mål med deltagelse i samarbejdet.  
Referat: 
Sara fortalte om planlægningen af Børn og Unges Grundlovsdag. 
Anders: det er vigtigt at introducere børn til frivilligt arbejde tidligt, så de har muligheden for at 
engagere sig i demokratiet. 
Rune: Det er en god sag, men det er svært at skabe ejerskab lokalt, når foreningerne ikke har været 
med til at starte det. Ide at starte med at promovere det næste års arrangement allerede lige efter 
dette år.  



Nina: Det, at det bliver tre steder i år, gør at det bliver mere aktuelt for de foreninger, som er i 
lokalområderne.  
Ida: Lav facebookbegivenhed og inviter lokale foreninger til at være medarrangør. Det skaber 
medejerskab.  

 
2.3. Beslutning: Folkets Møde 2019 #8 
Indstilling: 
Styrelsen beslutter, at ÅUF deltager som strategisk partner i Folkets Møde 2019 med et arrangement, 
der har fokus på at give unge frivillige i foreningerne ny viden og inspiration – og unge udenfor 
foreningerne lyst til at være med i fællesskabet jf beskrivelsen i bilaget.  
Styrelsen godkender, at der ansættes en studentermedhjælp til opgaven og nedsætter evt. 
ansættelsesudvalg. 
Styrelsen kommer med forslag til større/kendte oplægsholdere eller debattører til Folkets Møde. 
Styrelsen nedsætter en sparringsgruppe.  
Referat: 
Styrelsen godkendte, at ÅUF deltager som strategisk partner i Folkets Møde 2019 og godkendte 
indstillingen til ÅUFs bidrag til Folkets Møde. 
Styrelsen godkendte, at der ansættes en studentermedhjælp til opgaven. Styrelsen godkendte at 
stillingen kan besættes internt. Hvis det ikke er muligt, udgør Nina og Sara ansættelsesudvalget.  
Styrelsen nedsatte en sparringsgruppe bestående af Nicolai, Ida og Sara. 
Forslag til oplægsholdere må meget gerne sendes til Sara, og tages op i sparringsgruppen.  
 
2.4. Beslutning: Samarbejde mellem skole og foreninger #3 
Indstilling: 
Styrelsen beslutter, at ÅUF arbejder for at igangsætte 3-4 lokalt forankrede samarbejder og dele 
erfaringerne fra dem med andre foreninger. Se beskrivelse i bilaget.  
Styrelsen godkender, at der ansættes en studentermedhjælp til opgaven og nedsætter 
ansættelsesudvalg.  
Referat: 
Styrelsen besluttede at følge indstillingen.  
Styrelsen godkendte, at der ansættes en studentermedhjælp og nedsatte ansættelsesudvalg bestående 
af Nina og Sara. 
 
2.6 Beslutning: Formål og navn #11 
Indstilling: 
Styrelsen nedsætter en arbejdsgruppe, der skal fastlægge tidsplan og proces for arbejdet med navn og 
formål. Arbejdsgruppen fremlægger processen på styrelsesmødet i maj.  
Referat:  
Styrelsen nedsatte en arbejdsgruppe med Ida, Anders og Nina.  

 
 

2.5. Beslutning: Uddeling af Særligt Dyrt Materiel-puljen - BILAG 
Indstilling: 
Styrelsen behandler ansøgninger og træffer beslutning om bevilling af særligt dyrt materiel-puljen med 
udgangspunkt i oversigt lavet af Sara (udleveres på mødet). Sara orienterer om hvordan der følges op 
med både modtagere og andre. 
Referat: 
Styrelsen behandlede alle ansøgninger og traf beslutning om bevilling. 
Sara giver besked til alle ansøgere senest i næste uge.  
 



Behandlingen gav desuden anledning til nogle generelle overvejelser om retningslinjerne for puljen, 
som tages op i forbindelse med, at retningslinjerne for 2020 fastsættes i efteråret; 
- Hvad er en samlet enhed? 

- Hvordan forholder styrelsen sig til at nogle foreninger har flere organisatoriske niveauer der kan 

søge (fx grupper og divisioner hos spejderne, eller lokalforening og distrikt hos KFUM og KFUK?)  

- Hvordan forholder styrelsen sig til en ansøgning fra en hytte, som er ejet af en spejdergruppe? 

 
3. Eventuelt 
 
Kommende datoer: Skal vi flytte styrelsesmødet i maj? 
Mødet i maj flyttes til d. 3. juni kl. 18-20.30 
 
Ida opretter en facebookgruppe for styrelsesmedlemmer og suppleanter til koordinering og invitation af 
uformel karakter. Alle formelle invitation og dokumenter, sendes fortsat på mail.   
 
Kommende sager:  
fremgår af møde- og handleplanen. Bemærk at den er opdateret med datoer og fordeling af orienteringer 
og drøftelser. 


