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fra Rådmand for Sundhed og Omsorg Jette Skive

I 2018 fejrer vi frivillighed og medborgerskab i Aarhus. I Aarhus er vi sammen om 
at udvikle et velfærdssamfund, hvor borgerne har mere magt, og hvor velfærd 
skabes i fællesskab. Frivillighed og medborgerskab er grundsten i sådan et 
samfund. Derfor er jeg også meget stolt af og glad for, at vi den 5. december 2016 
vandt titlen som Europæisk Frivillighovedstad i 2018. 

Titlen uddeles hvert år af European Volunteer Centre (CEV), der repræsenterer 
omkring 80 nationale og regionale frivilligcentre rundt omkring i Europa. Titlen 
gives til en by i Europa, der gør en særlig indsats for frivilligheden. Tidligere vindere 
af titlen er Barcelona (2014), Lissabon (2015), London (2016) og i år den irske by 
Sligo. Alle tidligere frivillighovedstadsbyer har oplevet, at titlen har været med til 
at skabe større opmærksomhed omkring den frivillige indsats, sætte nye projekter 
i gang og få flere til at engagere sig i det frivillige arbejde. I Lissabon oplevede 
man blandt andet, at antallet af registrerede frivillige steg med 47 %.

Jeg er meget stolt af, at vi i Aarhus har så mange borgere, som engagerer sig og 
synes det giver mening at give noget til fællesskabet. Mere end 2700 foreninger og 
næsten hver anden Aarhusborger engagerer sig i en eller anden form for frivilligt 
arbejde. Det sender et stærkt signal om Aarhus som en by, hvor vi vil hinanden og 
fællesskaberne – både de store og de små. 

I 2018 vil vi synliggøre og fejre frivilligheden og det store engagement. Derudover 
vil vi skabe endnu bedre rammer for frivillighed og medborgerskab i Aarhus og 
lægge nye spor for samarbejde og udvikling på kryds og tværs i byen. Min vision 
er, at Aarhus bliver en by, hvor endnu flere kan blive en aktiv del af fællesskabet. Et 
Aarhus, som tager endnu et skridt i mod at blive en god by for alle. 
 
Jeg glæder mig til at gøre det sammen med jer!
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STYRELSENS BERETNING

STYRELSEN
S BERETN

IN
G

Århus Ungdommens Fællesråd arbejder som paraply for at servicere medlems-

foreningerne og varetage deres interesser. Derudover har ÅUF til formål at 

samfundsengagere børn og unge og at varetage børn og unges interesser bredt. 

En række opgaver går igen fra år til år som en del af ÅUFs faste drift, mens andre 

planlægges igennem de årlige arbejdsprogrammer.

Status på initiativerne i arbejdsprogrammet 2016

Kulturhovedstad 2017

Kulturhovedstadsåret er skudt i gang. ÅUF deltager på forskellig vis. I ”Bæredygtig 

energi til livet” skal vi sammen med en folkeskoleklasse komme med ideer til, hvordan 

unge fastholdes i foreningslivet. Når der afholdes European Youth Consensus, inviteres 

ÅUFs medlemsforeninger til at kvalificere de unge topmødedeltageres drøftelser om 

demokrati og ungeengagement. Sammen med idrætten og Aarhus Kommune udbød 

ÅUF i efteråret et eventmagerkursus, som FDF og KFUM & KFUK i Gellerup har deltaget 

i, og nu kan bruge til at stable nye events på benene.

Sports- og fritidspolitik

Styrelsen har forberedt sig grundigt til arbejdet med ny fritidspolitik, og ideudviklet forslag 

til, hvordan rammerne for det frivillige foreningsarbejde kan blive bedre. Politikerne har 

udskudt processen til i år, og vi har været til de indledende møder med Kulturudvalget 

og Sport og Fritid i januar 2017 om den proces, der skal igangsættes.

Fjordsgade foreningshus er under ombygning og endnu ikke klar til at tages i brug af 

foreningerne. ÅUF er i dialog med Sport og Fritid om at flytte i foråret, så vi er på plads i 

vores nye lokaler, når foreningerne begynder at bruge huset.

Åben Skole

Der er store muligheder for foreningerne ved at engagere sig i folkeskolen. ÅUF 

har holdt skiftedag imellem projektet Foreninger på Skemaet og det nye projekt-

samarbejde Det åbne partnerskab, som afvikles sammen med Ung i Aarhus Nord 

(fritids- og ungdomsklubberne i de 16 nordligste skoledistrikter). Der er afholdt to ”skole 

takeovers”, hvor foreninger har stået for skoleelevernes undervisning. Der er afholdt 

uddannelsesforløb, der ruster de foreningsaktive til at træde ind i underviserrollen, 

og der har været afholdt Åben Skole-dag. Et stærkt samarbejde imellem de politiske 

ungdomsforeninger og Kvindemuseet er blevet udviklet, hvilket giver ungdomspolitikerne 

mulighed for at drøfte demokrati og rettigheder med skoleelever.

At det er meningsfuldt som forening at engagere sig i den lokale folkeskole, har vi 

tydeligt kunneT se på den brede deltagelse blandt ÅUFs medlemsforeninger med bl.a. 

KFUM & KFUK, KFUM-Spejderne, IMCC, Mundu, Red Barnet Ungdom udover de politiske 

ungdomsforeninger. Desuden har det givet nye samarbejdspartnere og netværk til gavn 

for hele paraplyen.
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Ekstern kommunikation

ÅUF har også styrket sin position i offentligheden ved at have fokus på den eksterne 

kommunikation. Vi har prioriteret ressourcer til at styrke ÅUF’s facebookside særligt i andet 

halvår, og formanden har haft læserbreve i lokalpressen om åben skole og utilfredshed 

med skærpet kontrol på tilskudsområdet overfor de religiøse foreninger. 

32 foreningsaktive fra 12 foreninger deltog, da vi i december holdt kursus om sociale 

medier. Foreningernes egen tilstedeværelse på sociale medier og i pressen, er den 

bedste opmærksomhed ÅUF kan ønske sig, når vi skal vise omverdenen vigtigheden af 

foreningslivet.

Vandseparering

ÅUF har taget initiativ til at igangsætte en afdækning af behovet for vandseparering i 

koordination med Sport og Fritid. Fokus har været på korpsene, som ofte har eget hus. FDF 

Aarhus 2 har fået tilskud fra anlægspuljen til vandseparering, hvilket tegner godt for andre 

foreninger, der måtte stå i samme situation.

STYRELSEN
S BERETN
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Foreningskort

Styrelsen har besluttet ikke at arbejde med et foreningskort, men i stedet promovere 

Klubhæftet for de der måtte være interesseret. Beslutningen er truffet ud fra et 

ressourcehensyn og set i lyset af erfaringerne med Klubliv Danmark. Det er fortsat en 

prioritet for ÅUF at skabe initiativer, der anerkender de foreningsaktive.

Sig velkommen til flygtninge

Flygtninge der kommer til Danmark har haft stort politisk fokus de seneste år. Sekretariatet 

har i efteråret skabt kontakter til de aktører i Aarhus Kommune og det aarhusianske 

civilsamfund, der arbejder med integration af flygtningene. Vores hjemmeside                                                                     

aauf.dk er blevet udvidet med en portal med information bl.a. om de muligheder der er for 

kontingentstøtte til flygtningebørn og om puljer til opstart af nye projekter. Til Årsmødet 

indstilles Dansk Flygtningehjælp Ungdom som nyt medlem af ÅUF.

Medborgerskab

Demokrati og ungedeltagelse er et aktuelt politisk tema under overskriften 

”medborgerskab”. ÅUFs forståelse af begrebet har en lang historie med rødder i Hal Kocks 

samtaledemokrati, og en vision om forpligtigende og frivillige fællesskaber som grundlag 

for samfundsudvikling. Den forståelse promoverer vi igennem vores eget arbejde, ligesom 

den lever i medlemsforeningernes aktiviteter, bl.a. deltog formanden som oplægsholder på 

en konference om medborgerskab afholdt af Det boligsociale fællessekretariat.

På årsmødet lancerer vi ”månedens ildsjæl”, som skal sætte fokus på nogle af de 

mange frivillige, der yder en særlig indsats som aktive medborgere. ÅUF opfordrer 

medlemsforeningerne til, at månedens ildsjæl også indstilles til Aarhus Kommunes pris 

”Årets Ildsjæl” i slutningen af året.

Vi ser frem til at videreføre dette arbejde, når Aarhus i 2018 skal være Europæisk 

Frivillighovedstad.

STYRELSEN
S BERETN

IN
G



Årsmøde 2017 | 9

STYRELSEN
S BERETN

IN
G

ÅUFs arbejde med de tilbagevendende opgaver

En væsentlig del af ÅUFs virke består af de tilbagevendende opgaver. Vi har indgivet høringssvar 

om politiske temaer, der berører foreningslivet, f.eks. kulturpolitikken og kontrol med 

foreningstilskuddene. Selvom der vil komme mere kontrol med tilskuddene til de folkeoplysende 

foreninger, så glæder det ÅUF, at politikerne har lyttet til vores kritik af bl.a. tidsnær, elektronisk 

fremmødekontrol og uanmeldte tilsynsbesøg.

Særligt dyrt materiel puljen blev uddelt i foråret. 21 foreninger blev helt eller delvist tilgodeset 

med ca. 100.000 kr. til materiel, der kan understøtte foreningsaktivitet.

Den fælles anlægspulje med idrætten gav i år DDS Risskov Piger, FDF Aarhus 2 og De grønne 

pigespejdere Hasle-Møllevang mulighed for at bygge og renovere foreningslokalerne.

Kursusrækken igennem Aarhus i Forening i samarbejde med Idrætssamvirket og Aarhus 

Kommune var igen velbesøgt, og der var rift om pladserne i standen på Studiemessen på Aarhus 

Universitet i september.Hyttefortegnelse.dk gik i luften i efteråret, men blev lukket i januar efter 

en svær start.

Børn & Unge-byrådet har i denne sæson igen slået rekorden for valgdeltagelse. De unge har 

valgt Ungdomskulturhuset og musikundervisning som de to første politiske temaer. Derudover 

fylder arbejdet med værtskabet for European Youth Consensus meget i denne sæson.

I sommer sagde Thea Puggaard Strand, ÅUF’s sekretariatsleder, op for at starte på nyt job på 

Silkeborg Højskole. Det betød, at vi i oktober kunne byde velkommen til Sara Springborg, som ny 

sekretariatsleder. Tak til de mange der kiggede forbi og sagde farvel til Thea og goddag til Sara, 

da vi i november holdt reception. Det var overvældende.
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NYT FRA SEKRETARIATET
Af sekretariatsleder Sara Springborg

Sekretariatets opgave er at understøtte Styrelsens arbejde og sørge for, at 

udmøntningen af arbejdsprogrammet sker i overensstemmelse med ønsker 

fra Styrelsen og Årsmødet. Herudover servicerer og rådgiver sekretariatet 

medlemsforeningerne, ligesom en del af den daglige drift er at være opdateret på 

foreningsområdet på både lokalt og nationalt plan, så interessevaretagelsen på 

vegne af medlemmerne altid sker på et oplyst grundlag.

I oktober 2016 fik ÅUF ny sekretariatsleder. En vigtig indsats i efteråret har derfor 

været at lære medlemsforeninger og samarbejdspartnere at kende. En opgave som 

vil fortsætte i 2017. 

Det har været lærerigt at møde foreningsaktive fra ÅUFs medlemsforeninger bl.a. på 

vores kurser, i styrelsen og i skolesamarbejdet Det åbne partnerskab. ÅUF er en del 

af et stort netværk på området for foreningsarbejdet for og med børn og unge, og der 

var anledning til at hilse på mange samarbejdspartnere ved receptionen i november. 

Men også arbejdet med den nye Sports- og Fritidspolitik, Frivillighovedstad 2018, 

og flygtninge i foreningslivet har givet anledning til gode drøftelser og samarbejder 

med vores netværk. 

Tak for den varme velkomst i ÅUF til medlemsforeninger, samarbejdspartnere, 

styrelse og ansatte. Et spændende år med både kommunalvalg og kulturhovedstad 

er allerede i gang. Vi ses derude!

FRA SEKRETARIATET
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Løst- og fastansatte i ÅUF 2016/2017: 

ÅUF’s sekretariat:

Sara Springborg, sekretariatsleder - fra oktober

Thea Puggaard Strand, sekretariatsleder - til juli

Søren Bjerre, studentermedhjælper

Sofie Marlene Kuhn, piccoline

Martha Jensen, bogholder

Lea Pasgaard, kommunikationsmedarbejder i virksomhedspraktik - til februar 2016

Nirvana Islamagic, praktikant - fra august til januar

Ungebyrådet:

Johanne Thaarup, ungebyrådssekretær

Tobias Chresten Mørch, politisk understøttelse af Børn og Unge-Byrådet

Foreninger på Skemaet:

Anne Kathrine Østerby Muldbjerg, studentermedhjælper - til februar 2017

FRA SEKRETARIATET

Foto: Steffen Muldbjerg
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Af Bent Sejersen, medlem af 
folkeoplysningsudvalget

TV2, FO-klubber, ny folkeoplysningslov, øget 
kontrol. Det er ting, der har fyldt meget i 
folkeoplysningsudvalget i 2016

Et af TV2s produktionsselskaber bad i starten 
af 2016 om aktindsigt i visse foreninger i 
bl.a. Aarhus Kommune, men også i andre af 
kommunerne i 6-by-samarbejdet. Outputtet 
af dette blev de berømte TV-udsendelser om 
Grimhøj – udsendelserne kan man have sin 
mening om. Men TV-udsendelserne medførte 
krav om øget kontrol med de frivillige 
foreninger, krav der i første omgang var 
uspiselige for foreningerne. De blev gennem 
en længere proces bearbejdet til et forslag, 
som er til at leve med.

Konsekvensen af TV-udsendelserne blev 
også, at Folketinget gik i gang med at ændre 
Folkeoplysningsloven.

På klubområdet betød lukning af en af FO-
klubberne, at der blev lavet en pulje til et 
nyt forsøg på klubaktiviteter. Puljen er af 
forskellige årsager ikke udmøntet til én eller 
flere foreninger/grupperinger endnu.

Alt i alt, et år med fokus på mediemøllen i 
stedet for de frivillige foreninger, faciliteter og 
hvordan vi kan skabe gode forhold til det.
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Husk ansøgningsfrist til 
særligt dyrt materiel-
puljen 23. april 2017

Se mere på: 
aauf.dk/medlem/

saerligt-dyrt-materiel
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OPTAGELSE AF NYE 
MEDLEMMER

I år har to foreninger søgt om optagelse: DFUNK Østjylland og Åbyhøj IMU.

ÅUFs styrelse har behandlet de to ansøgninger, og indstiller begge foreninger 
til optagelse i ÅUF. Ansøgningerne er behandlet ud fra de 5 krav, der er til 
medlemsforeninger i ÅUFs vedtægter: 

§ 3. Som medlem kan optages enhver forening, som:
- Er idébestemt / samfundsengagerende.
- Primært driver børne- og ungdomsarbejde, eller som har en selvstændig  
 børne- og ungdomsafdeling.
- Er demokratisk opbygget og styret.
- I udgangspunktet er åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.
- Har sit virke i Århus Kommune.

På de følgende sider, kan du læse, hvorfor den enkelte forening indstilles til 
optagelse. 
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IMU Åbyhøj 

foreslås optaget i grupperingen Religiøse. Nedenfor kan læses de passager fra foreningens 
vedtægter (vedlagt bilag) i kursiv, der danner grundlag for styrelsens vurdering af, at 
foreningen lever op til kravene om optagelse formuleret i § 3 i ÅUF’s vedtægter (i fed 
markering):

Som medlem kan optages enhver forening, som:
- Er idebestemt/samfundsengagerende

§2 Grundlag og formål
Stk. 1 Grundlaget for arbejdet i Åbyhøj IMU er de bibelske skrifter som Guds troværdige ord 
og Den Danske Folkekirkes evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter.
Stk. 2 Åbyhøj IMU har til formål over for unge at forkynde Guds ord i overensstemmelse 
med den evangelisk-lutherske lære til vækkelse, omvendelse, tro og tjeneste samt til 
styrkelse af de troendes fællesskab i Jesus Kristus.

- Primært driver børne- og ungdomsarbejde, eller har en selvstændig    
børne- og ungdomsafdeling

I §2 om grundlag og formål (gengivet ovenfor) er beskrevet, at aktiviteterne er rettet mod 
unge.

- I udgangspunktet er åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål

§2 stk. 2 Åbyhøj IMU er åben for alle, der tilslutter sig formålet.

- Er demokratisk opbygget og styret

IMU Åbyhøj er opbygget med en generalforsamling (§6) og ledes af en bestyrelse (§5) valgt 
af generalforsamlingen.

- Har sit virke i Århus Kommune

§1 stk. 3 Åbyhøj IMU har hjemsted i Aarhus kommune.
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DFUNK Østjylland
Styrelsen indstiller DFUNK Østjylland (Dansk Flygtningehjælp Ungdom - Østjylland) til optagelse som 
medlemsforening i grupperingen Mellemfolkelige og internationalt arbejdende foreninger. Neden for 
kan læses de passager fra foreningens vedtægter i kursiv, der danner grundlag for styrelsens vurdering 
af, at foreningen lever op til kravene om optagelse formuleret i § 3 i ÅUF’s vedtægter (i fed markering):

Som medlem kan optages enhver forening, som:
- Er idebestemt/samfundsengagerende
§2 stk. 2 
DFUNK Østjyllands formål er at repræsentere DFUNK i regionen og organisere aktiviteter i regionen i 
tråd med DFUNKs formål som beskrevet i landsforeningens vedtægter (se disse vedtægters § 2).

ÅUF har også haft adgang til landsforeningens vedtægter, hvor der i §2 stk. 1 står:
DFUNK har til formål at udleve følgende vision: DFUNKs vision er et samfund hvor unge, der kommer 
til Danmark som flygtninge, har et trygt og værdigt ungdomsliv med mulighed for at udvikle sig i 
fællesskab med andre unge samt et samfund, hvor unge samarbejder om at skabe bedre forhold for 
flygtninge.

- Primært driver børne- og ungdomsarbejde, eller har en selvstændig børne- og    
 ungdomsafdeling

§ 4 stk. 2 Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer, men kun medlemmer under 35 år har 
stemmeret og kan stille op til bestyrelsesposter.

Derudover står der i landsorganisationens vedtægter §2 stk. 3:
DFUNKs sociale arbejde med unge henvender sig til unge fra 15 år og opefter.

- I udgangspunktet er åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål

§ 3 Stk 1 Medlemmer af DFUNK Østjylland er alle, der tilslutter sig foreningens målsætning, og som har 
betalt kontingent samt er bosat i regionen eller har aftalt med DFUNK’s sekretariat at være tilknyttet 
denne regionsforening.

- Er demokratisk opbygget og styret

DFUNK Østjylland er opbygget med en generalforsamling (§4) og ledes af en bestyrelse (§5) valgt 
af generalforsamlingen. Derudover afholdes fællesmøder (§6) der fungerer som vejledende for 
bestyrelsens arbejde imellem møderne.

- Har sit virke i Århus Kommune

Foreningen dækker Østjylland som det er beskrevet i §2 stk. 2, der er gengivet ovenfor.

Bemærkning:
DFUNK er på landsplan inddelt i 7 regioner heraf 5 med regionsforeninger pt.
I Aarhus Kommune inkluderer arbejdet en række sociale og oplysende projekter blandt andet Ung-til-
ung, fodbold, dansehold, madmekka, outreach, historiefortællere, debataftener mv. Både frivillige og 
deltagere i projekterne er unge, der bor i Aarhus Kommune.

Styrelsen drøftede ved indstillingen af DFUNK Østjylland, at ÅUF har forpligtigelser, hvor 
kommunegrænsen skal overholdes, f.eks. i forbindelse med uddeling af særligt dyrt materiel-puljen 
og ved afvikling af kurser i Århus i forening. Denne problemstilling gør sig dog gældende for andre af 
ÅUF’s medlemmer også. I forbindelse med optagelsen af 4H Østjylland sidste år var vi i dialog med 
Sport og Fritid, Aarhus Kommune, der ikke så problemer herved, så længe ÅUF er opmærksom på de 
førnævnte problemstillinger.
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REGNSKAB 2016
ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD

Rapporten kan læses i sin helhed på aauf.dk/regnskab 
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N
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LEDELSE

Daglig ledelse 

Sekretariatsleder    Sara Springborg 

Styrelse

Formand     Cecilie Hansen        Red Barnet Ungdom 

Næstformand    Nina Frøjk Hansen       KFUM & KFUK

Kasserer     Morten Lond         Venstres Ungdom

Børne- og ungdomskorps    Anders Jørgensen        FDF

Politiske Ungdomsforeninger  Jacob Bagge Jensen       Radikal Ungdom

Mellemfolkelige og internationalt 
arbejdende foreninger    Cecilie Møller       IMCC

Religiøse foreninger    Victoria Lykke Flinsø      Helligåndskirken

Øvrige Foreninger     Janneke Nkemka Pedersen    4H
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REVISIONSPÅTEGNING
Til medlemmerne i Århus Ungdommens Fællesråd

Vi har revideret årsrapporten for Århus Ungdommens Fællesråd for regnskabsåret 1. januar 
– 31. december 2016.

Organisationens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af 
vores revision at afgive en konklusion om årsrapporten.

Den udførte revision

Regnskabet er opstillet på grundlag af foreningens bogføring, som vi stikprøvevis har 
efterprøvet.

Vi har afstemt kassen samt afstemt bank- og girobeholdninger med eksternt materiale. 
Vi har gennemgået tilgodehavender og påset, hvorvidt beløbene er indgået på 
regnskabsaflæggelses tidspunktet. Vi har gennemgået dokumentationen for skyldige 
beløb.

Vi har endvidere påset, at der foreligger regnskaber for de af ÅUF administrerede offentlige 
tilskudsmidler.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af organisationens 
aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af 
organisationens aktiviteter i regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016.

Aarhus, den 1. februar 2017

Lars Brix  Henrik Koch
Revisor  Revisor
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HOVEDTALSOVERSIGT
Set over en 5-årig periode kan organisationens udvikling beskrives ved følgende hovedtal:
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STYRELSENS 
REGNSKABSBERETNING
I denne regnskabsberetning tages udgangspunkt i budgettet, som det blev fremlagt på Årsmødet 
2016, selvom der midtvejs i året blev lavet en mindre budgetjustering. 

Resultatopgørelsen
Årets omsætning lå på 1.017.330 kr., hvilket er meget tæt på de 1.023.860 kr., som var budgetteret 
for 2016. Årets resultat af den primære drift blev et overskud på 74.778 kr., mod et budgetteret 
underskud på 12.128 kr. Overskuddet skyldes primært, at der i perioden med sekretariatslederskifte 
var et lavere aktivitetsniveau end budgetteret, og at en del af aktiviteterne i arbejdsprogrammet er 
løst af ansatte og praktikanter på sekretariatet. Der er også brugt mindre på møder og administration 
end budgetteret. 

Hovedpunkterne i regnskabet 2017: 
- Som indtægt havde vi budgetteret med 50.000 kr. på ’andre indtægter’ i regnskabet,   
 men har kun fået 41.165 kr. ind, en differens på 8.835 kr. ’Andre indtægter’ har i 2016   
 primært været salg af ydelser i forbindelse med Det Åbne Partnerskab, og her har   
 udgifterne og dermed indtægterne været lidt lavere end forventet.    
- Der var i budgettet afsat 165.000 kr. til arbejdsprogramrelaterede aktiviteter. Af disse   
 er der brugt 125.499 kr., en difference på 39.501 kr. Den primære årsag er et lidt mindre   
 aktivitetsniveau end forventet pga. sekretariatslederskiftet, samt at flere af opgaverne er  
 løst internt som ovenfor beskrevet.
- Udvikling af hyttefortegnelse.dk var en af de poster, som blev øget ved budgetjusteringen,  
 da der oprindeligt kun var afsat 2000 kr. til opgaven med udvikling af en elektronisk   
 platform. Ved justeringen af budgettet afsatte styrelsen 20.000 kr. til udviklingen af   
 en fuldt funktionel hyttefortegnelse. Af de afsatte 20.000 er der blevet brugt 12.183,23 kr. på  
 udviklingen af siden.
- Lønomkostningerne har været noget under budget, mere specifikt 467.613 kr. mod   
 budgetteret 513.288 kr. Grunden skal igen findes ved sekretariatslederskiftet, hvor der var  
 en vakanceperiode. 
- I regnskabet er der korrigeret for tidligere års fejl i momsregnskabet. Korrektionen   
 påvirker driftsresultatet positivt med 9.329 kr., selvom det ikke har sammenhæng med   
 dette års drift.

Balancesummen var ved årets udgang 778.540 kr., hvilket er 254.798 kr. over niveauet fra 2015, men 
ellers i tråd med årene før 2015. 

Egenkapitalen og henlæggelser er i alt 420.185 kr.

Det er styrelsens holdning, at egenkapitalen giver rum til øget aktivitetsniveau, idet beløbet 
overstiger det niveau, som skønnes nødvendigt, for at foreningen har en passende økonomisk sikring 
i forbindelse med eventuelle besparelse fra vores tilskudsyderes side. Af denne årsag budgetterer 
styrelsen med et underskud i 2017, som finansieres af en aktivering af henlæggelser på 32.500, heraf 
20.000 til flytning af sekretariatet. 
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KONTINGENT

Styrelsen indstiller til, at kontingentet fastholdes.

Kontingentet udgør 390 kroner årligt.

INDKOMNE FORSLAG

Der er ingen indkomne forslag
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Udkast til arbejdsprogram 2017

Indledning

Dette arbejdsprogram beskriver de opgaver, som Århus Ungdommens Fællesråd 

skal arbejde for at nå i 2017. Enkelte opgaver strækker sig over en længere periode. 

Arbejdsprogrammet er udarbejdet i overensstemmelse med idegrundlaget og 

arbejdsprogrammet for 2016.

Århus Ungdommens Fællesråd har til opgave at:

• Samfundsengagere børn og unge

• Varetage medlemsforeningernes interesser

• Servicere medlemsforeningerne

• Varetage aarhusianske børns og unges interesser

Århus Ungdommens Fællesråds mission er at skabe merværdi for medlemmerne 

igennem holdning og handling.

Århus Ungdommens Fællesråds vision er at være en markant medlems- og 

interesseorganisation.

ÅUF har til formål at samfundsengagere børn og unge:

1. Kulturhovedstad 2017

Styrelsen vil i 2017 have fokus på at kommunikere relevante arrangementer og tilbud i 

Kulturhovedstad 2017 til medlemsforeningerne. Et særligt fokus er fuldmåneeventen 

”Move for Life” første weekend i november, hvor alle foreninger er inviteret til at byde 

ind med egne arrangementer.  Styrelsen vil opfordre til, at deltagerne på forårets 

eventmageruddannelse arbejder på events, som kan blive en del af ”Move for Life”, så 

ÅUF og medlemsforeningerne bliver en synlig samarbejdspartner i Kulturhovedstad 

2017. ÅUF er desuden engageret i Kulturhovedstaden i samarbejde med Børn og Unge i 

Aarhus Kommune med projektet "Bæredygtig energi til livet", hvor vi viser foreningernes 

interesse i skolesamarbejde, og gennem "European Youth Consensus". Børn- og 

Ungebyrådet, som ÅUF er sekretariat for, er desuden medarrangør af EYC.

Deadline: Udgangen af 2017. 
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2. Fremme unges deltagelse i Kommunalvalg 2017

En af ÅUFs kerneopgaver er at styrke den demokratiske forståelse og deltagelse 

blandt børn og unge. Derfor vil Styrelsen arbejde for at styrke de unges deltagelse i 

det repræsentative demokrati ved at arrangere debatter og lignende arrangementer i 

forbindelse med Kommunalvalg 2017 med særlig fokus på emner, som er relevante for 

unge. Det kan fx være arrangementer for erhvervsskoleelever, som har haft en lavere 

valgdeltagelse end andre unge. ÅUF vil have fokus på at involvere partiernes unge 

kandidater, fordi vi tror på, det skaber det største engagement blandt unge. 

Deadline: Udgangen af 2017 

ÅUF har til formål at varetage medlemsforeningernes interesser:

3. Indflydelse på ny Sports- og Fritidspolitik

I løbet af 2017 skal Aarhus Kommune formulere en ny Sports- og Fritidspolitik, 

da den nuværende udløber med udgangen af 2017. Styrelsen vil arbejde for, at 

medlemsforeningerne får mulighed for at spille en aktiv rolle i formuleringen 

af den nye politik ved at indkalde medlemsforeningerne til et dialogmøde 

med Sport og Fritid og andre foreninger i kommunen. Styrelsen vil desuden 

arbejde for, at medlemsforeningernes interesser bliver taget med i alle dele af 

politikformuleringsprocessen. Et særligt fokus for Styrelsen kan være at arbejde for plads 

til børne- og ungdomsforeningerne i de nye bydele i Aarhus.

Styrelsen vil også arbejde videre med det kommende fritids- og foreningshus på 

Fjordsgade, så de af vores medlemsforeninger, der har behov for og ønske om at blive en 

del af det fælles hus, får de bedste muligheder.

Deadline: Årsmødet 2018.

4. Partnerskaber – Åben Skole

I 2016 startede ÅUF projektet ”Det åbne partnerskab” som en afløser for ”Foreninger på 

Skemaet” i samarbejde med Ung i Aarhus Nord (fritids- og ungdomsklubberne i de 16 

nordligste skoledistrikter). Projektet har som formål at udvikle tematilbud til de timeløse 

fag i folkeskolen under inddragelse af flere forskellige foreninger. ÅUF vil gennem 

arbejdet med ”Det Åbne Partnerskab” skabe de bedst mulige rammer for de foreninger, 

der ønsker at indgå partnerskaber med folkeskoler.  

Deadline: Årsmødet 2018.



28 | Årsmøde 2017

ÅUF har til formål at servicere medlemsforeningerne:

5. Medborgerskab 

Aarhus Kommune vedtog i 2016 en politik for aktivt medborgerskab 

(”Medborgerskabspolitikken”). ÅUF vil på den baggrund arbejde for at skabe bevidsthed 

om og konkretisere, hvordan medlemsforeningerne gennem deres aktiviteter fremmer 

medborgerskab. Konkret vil styrelsen arbejde for at udbrede kendskabet til Aarhus 

Kommunes to priser med fokus på medborgerskab: ”Aarhus Takker” og ”Årets ildsjæl”. 

Styrelsen vil opfordre medlemsforeningerne til at nominere deres frivillige til priserne og 

på den måde skabe opmærksomhed om foreningernes arbejde.  

Deadline: Årsmødet 2018.

6. Fremtid

ÅUFs formål lægger op til, at der kan tages meget forskelligartede initiativer op, som 

det også ses i dette arbejdsprogram. Samtidig er der i disse år et meget stort fokus på 

frivillighed, samskabelse og medborgerskab som ÅUFs medlemsforeninger oplagt kan 

spille ind i. For at afklare hvor ÅUFs arbejde skaber størst effekt for medlemsforeningerne, 

foreningsliv og børn og unge i Aarhus, vil styrelsen igangsætte en proces, som skal sætte 

pejlemærker og mål for de kommende år. Styrelsen vil involvere medlemsforeningerne, 

samarbejdspartnere og andre interessenter i processen.

Deadline: Årsmødet 2018 

Varetage aarhusianske børn og unges interesser:

7. Frivillighovedstad 2018 

ÅUF vil i 2017 medvirke i planlægningen af Frivillighovedstadsaktiviteterne og afklare, 

hvilke muligheder medlemsforeningerne har for at bidrage til Frivillighovedstad 2018. ÅUF 

vil herigennem arbejde for en bred forståelse af frivillighed i Frivillighovedstad 2018. ÅUF 

vil facilitere kontakt mellem medlemsforeningerne og Frivillighovedstad 2018, og arbejdet 

for at alle medlemsforeninger får kendskab til Frivillighovedstaden. Fokus vil være på 

hvordan ÅUF og medlemsforeningerne kan blive styrket gennem vores deltagelse. 

Deadline: Udgangen af 2018.
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PERSONVALG
Medlemmer af ÅUF’s medlemsforeninger kan stille 
op til ÅUF’s styrelse helt frem til valget på Årsmødet. 
Forretningsudvalget har valgt at genopstille. 

Her får du et overblik. 

Formand
Nuværende formand, Cecilie Hansen (Red Barnet 
Ungdom), genopstiller.

Næstformand
Nuværende næstformand, Nina Frøjk Hansen (KFUM Og 
KFUK), genopstiller.

Kasserer
Nuværende kasserer, Morten Lond (VU Aarhus), 
genopstiller

Første møde i Styrelsen 2017 er: 9. marts kl. 18:00, og 
opstartsseminar fredag d. 7. til lørdag d. 8. april

Derudover skal der vælges en repræsentant og en 
suppleant for hver gruppering.

PERSO
N

VALG
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Idegrundlag for 
Århus Ungdommens Fællesråd

INDLEDNING
ÅUF er en paraplyorganisation for foreninger, som 
driver demokratisk, idébestemt og samfundsen-
gagerende børne- og ungdomsarbejde i Aarhus. Med 
udgangspunkt i ÅUF’s vedtægtsbestemte formål er det 
ÅUF’s opgave:

A. At samfundsengagere børn og unge
B. At varetage medlemsforeningernes interesser
C. At servicere medlemsforeningerne
D. At varetage børn og unges interesser

A. AT SAMFUNDSENGAGERE BØRN OG UNGE

A1.
Børn og unges engagement i idebestemte foreninger 
lærer dem at tage ansvar for sig selv og deres omgiv-
elser, og i en større sammenhæng indgå som borgere 
i et demokratisk samfund. ÅUF’s medlemsforeninger 
fremmer dermed den demokratiske udvikling af børn og 
unge til aktive medborgere.

A1.1 ÅUF vil arbejde for at fremme den idebestemte og 
samfundsengagerende foreningskultur blandt børn og 
unge.

A1.2 ÅUF vil bidrage til synligheden af den idebestemte 
foreningskultur og samtidig sikre bredden i paraplyen 
både igennem egne initiativer eller ved at bakke op om 
medlemsforeningernes eller andre aktørers.

A2.
De idebestemte børne- og ungdomsforeninger står 
stærkere, hvis de taler med én fælles stemme. ÅUF’s 
virke som interesseorganisation for foreningslivet i 
Aarhus er legitimeret gennem den brede repræsenta-
tion paraplyen dækker.

A2.1 ÅUF vil arbejde for at alle foreninger, som driver 
demokratisk, idébestemt og samfundsengagerende 
børne- og ungdomsarbejde i Aarhus bliver medlemmer 
af paraplyen.

A2.2 ÅUF vil arbejde for fortsat bredt at repræsen-
tere de områder paraplyen spænder over. Det gælder 
både for optagelse af medlemsforeninger og valg af 
styrelsesmedlemmer.
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A3.
I ÅUF’s medlemsforeninger kan børn møde andre børn 
med en anden social baggrund end dem selv. Det 
er gavnligt for børnenes udvikling, og engagement i 
foreningslivet kan derfor være befordrende for at bryde 
med den negative sociale arv.

A3.1 ÅUF vil søge at integrere socialt dårligt stillede 
børn og unge i foreningslivet.

A3.2 ÅUF vil arbejde for at gøre op med tendensen til at 
etnisk danske børn og unge traditionelt vælger danske 
foreninger, og at børn med en anden etnisk baggrund 
vælger etniske foreninger, f.eks. ved at skabe samarbe-
jder på tværs af foreningerne.

B. VARETAGE MEDLEMSFORENINGERNES INTER-
ESSER

B1.
Idebestemte børne- og ungdomsforeninger er en 
væsentlig del af den danske kultur. De spiller en vigtig 
rolle i samfundet, og løfter store opgaver. Det sker 
ud fra foreningernes formål, og er i høj grad drevet af 
frivillighed og virkelyst. Kommunalpolitikernes kend-
skab til medlemsforeningerne er nødvendig for, at der 
kan træffes politiske beslutninger, der er i medlems-
foreningerne interesser.

B1.1 ÅUF vil i løbet af byrådsperioden sikre, at sam-
tlige politikere har et godt kendskab til foreningslivet og 
ÅUF’s arbejde. Vi vil have fokus på de politikere, der er 
relevante for vores område; særligt råd- manden.

B1.2 ÅUF vil i sin dialog med politikere o.a. sikre, at 
foreningernes særlige rolle og opgave anerkendes, 
f.eks. igennem foreningsbesøg, hvor politikerne får 
viden om det konkrete foreningsarbejde.

B1.3 ÅUF vil arbejde for at få indflydelse i Folkeoplys-
ningsudvalget ved at have øget fokus på samarbejdet 
og dialogen.

B2.
Foreningerne har behov for gode praktiske rammer, for 
at sikre dem et solidt fundament at fungere ud fra, f.eks. 
i form af tilskud. Samtidig må sådanne ordninger ikke 
være unødigt bureaukratiske og på den måde være en 
hindring for foreningsdriften.
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LAG B2.1 ÅUF vil løbende i perioderne for sports- og fri-

tidspolitikken dels arbejde konkret med dens indhold og 
dels indarbejde dens visioner i vores arbejde, hvor det 
er relevant.

B2.2 ÅUF vil udarbejde et idekatalog til kommende 
sports- og fritidspolitikker.

B2.3 ÅUF vil afdække medlemsforeningernes ønsker og 
behov i tilskudsordninger, sådan at vi kan indgå aktivt 
når disse behandles. På den måde håber vi at kunne 
sikre vores områdes behov, selvom vi er klar over, at 
ikke alle medlemsforeninger har de samme ønsker.

B2.4 ÅUF vil sikre at alle interesserede foreninger har 
lokaler, enten igennem tilskud, samarbejder med andre 
foreninger eller foreningshus. Foreningerne skal have 
de lokaler, de har behov og interesse for. Konkret vil 
ÅUF arbejde for at sikre medlemsforeningerne gode 
muligheder i det kommende hus på den nedlagte 
Fjordsgadeskole.

B2.5 ÅUF vil følge udviklingen i den kommunale for-
valtning, og gøre indsigelser hvis der træffes uhen-
sigtsmæssige beslutninger på foreningsområdet, f.eks. 
ved høringsbreve, læserbreve mv..

B2.6 ÅUF vil følge de kommunale og nationale ten-
denser, så foreningerne tidligt gøres opmærksomme på 
nye tendenser inden for området.

C. SERVICERE MEDLEMSFORENINGER

C1.
Foreningsarbejdet indebærer en masse formelle arbejd-
sopgaver, som der kan være behov for hjælp til at løfte, 
eller behov for at få styrket sine kompetencer inden for.

C1.1 ÅUF vil tilbyde praktisk assistance og hjælpe med 
arbejdsopgaver omkring særligt økonomi og forening-
sjura.

C1.2 ÅUF vil udbyde en ”grejbank” til fri afbenyttelse for 
medlemsforeningerne, og som udbygges efter medlem-
mernes behov.

C1.3 ÅUF vil løbende sikre medlemsforeningernes 
aktive adgang til kompetencer, som er nødvendige 
og relevante for deres foreningsarbejde, f.eks. i form 
af kurser. Vi vil opsøge og indarbejde medlems-
foreningernes ønsker.
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C2.
For at ÅUF bedst muligt kan yde den nødvendige ser-
vice til medlemsforeningerne, og samtidig repræsen-
tere dem bedst muligt indenfor paraplyen, er det 
nødvendigt at styrelsen og sekretariatet har en god 
indsigt i dem.

C2.1 ÅUF vil løbende sikre at medlemsforeningerne 
er orienterede om vores tilbud, arrangementer mv. og 
vi vil løbende forholde os til om vores kommunikation-
skanaler fungerer effektivt og efter hensigten.

C2.2 ÅUF vil til enhver tid have god indsigt i vores 
medlemsforeningers aktiviteter. Herunder vil vi sikre, 
at vi har opdaterede oplysninger omkring kontaktper-
soner, medlemstal, vedtægter mv.

C2.3 ÅUF vil klæde styrelsesmedlemmerne på til en 
mere opsøgende rolle overfor medlemsforeningerne i 
deres grupperinger.

D. VARETAGE BØRN OG UNGES INTERESSER

D1.
Børn og unge under 18 år har ikke stemmeret, og 
derfor er de en gruppe, der nemt kan blive overset af 
politikerne. ÅUF vil i kraft af sin brede repræsenta-
tion af unge igennem medlemsforeningerne samt sin 
stærke stemme i kommunen fungere som børn og 
unges talerør særligt overfor politikerne.

D1.1 ÅUF vil drive Børn- og Ungebyrådet i samar-
bejde med Aarhus Kommune, og på den måde 
sikre børn og unge i Aarhus en unik mulighed for en 
stemme til byrådet

D1.2 ÅUF vil øge unges forståelse for og deltagelse 
i demokratiske beslutningsprocesser, f.eks. ved at 
ar-bejde med at synliggøre politiske processer overfor 
unge.
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VEDTÆGTER:
ÅRHUS UNGDOMMENS 
FÆLLESRÅD

Betegnelse: 

§1: Organisationens navn er Århus Ungdommens 
Fællesråd (ÅUF)

ÅUF er fællesrepræsentation for foreninger, som driver 
idébestemt/samfunds-
engagerende børne og ungdomsarbejde i Aarhus Kom-
mune. 

Formål: 

§2: ÅUF’s formål er at være fællesrepræsentation for 
aarhusiansk, demokratisk børne- og ungdomsarbejde 
og herunder repræsentere de tilsluttede foreninger i 
forhandlinger med offentlige myndigheder, institutioner 
og andre organisationer. 

ÅUF skal gennem sin virksomhed medvirke til at løse 
ungdommens problemer samt fremme sammenholdet 
og den indbyrdes forståelse blandt unge og deres fore-
ninger. ÅUF skal arbejde for at øge unges forståelse for 
og deltagelse i de demokratiske beslutningsprocesser, 
stimulere til samfundsengagement samt bidrage til 
ligestilling mellem individer og grupper i samfundet. 

Medlemsskab: 

§3: Som medlem kan optages enhver forening, som: 
 - Er idébestemt / samfundsengagerende 
 - Primært driver børne- og ungdomsarbejde, eller 
som 
   har en selvstændig børne- og ungdomsafdeling
 - Er demokratisk opbygget og styret 
 - I udgangspunktet er åben for alle, som tilslutter 
sig
   foreningens formål
 - Har sit virke i Aarhus Kommune

Stk.2: Foreninger, som har en fælles kommunal 
organisationsstruktur optages som ét samlet medlem. 

Stk.3: Indstilling til optagelse af medlemmer foretages af 
Styrelsen. Afgørelse om optagelse træffes på 
førstkommende Årsmøde. Foreninger der af Styrelsen 
er indstillet til optagelse kan, indtil førstkommende 
Årsmøde, deltage i ÅUF’s virke, 
dog uden stemmeret. Styrelsen fastsætter et kontingent 
for perioden indtil optagelsen. 
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følgende gruppering medlemmet skal tilhøre: 
 - Børne- og Ungdomskorps 
 - Politiske Ungdomsforeninger 
 - Religiøse Foreninger 
 - Mellemfolkelige og internationalt arbejdende 
   foreninger 
 - Øvrige foreninger 

Stk.5: De foreninger, hvis medlemsskab behandles på 
Årsmødet, kan ikke deltage i afstemninger, før optagelse 
er sket, og før der er betalt kontingent til ÅUF. 

§4: Kontingent fastsættes af Årsmødet efter indstilling 
fra Styrelsen. 

Stk.2: Kontingentet forfalder til betaling d. 1. januar hvert 
år og den sidste rettidige betalingsfrist er d. 15. fe-
bruar samme år. Ved manglende betaling suspenderes 
medlemsrettighederne indtil betaling har fundet sted. 

Stk.3: Årsmødet kan efter indstilling fra Styrelsen fritage 
en medlemsforening for betaling af kontingent. 
Fritagelsen er tidsbegrænset og betinget af særligt 
vanskelige økonomiske forhold. Ansøgningen herom 
skal være Styrelsen i hænde senest den 15. februar. 

Stk.4: Ved manglende betaling kan Årsmødet eksklu-
dere restanter eller bemyndige Styrelsen til administra-
tivt at udmelde foreningen, hvis en af Styrelsen fastsat 
betalingsfrist ikke overholdes. 

Stk.5: Beslutninger i medfør af denne paragraf kan ske 
med simpelt flertal. 

§5: En medlemsforening har pligt til at oplyse ÅUF om 
ændringer i vedtægterne samt om væsentlige ændringer 
i foreningens virksomhed eller struktur. 

Stk.2: Drages et medlemsskab i tvivl pga. væsentlige 
ændringer i foreningens vedtægter, virksomhed el-
ler struktur, skal sagen forelægges førstkommende 
Årsmøde til afgørelse. Årsmødet kan vælge at eksklu-
dere medlemmet, jf. §6, såfremt foreningen ikke læn-
gere opfylder kravene til at være medlem, jf. §3, stk.1. 

§6: Årsmødet kan med 2/3 af de fremmødte delegerede 
stemmer ekskludere en medlemsforening. De fremmød-
te delegerede skal udgøre mindst 1/2 af de 
stemmeberettigede delegerede. 

§7: Medlemmer der ønsker at udtræde af ÅUF, skal 
meddele dette skriftligt til Styrelsen. Udmeldelse træder 
i kraft straks. Kontingent tilbagebetales ikke. 
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§8: Ethvert medlem bevarer sin fulde selvstændighed, 
og ÅUF kan ikke anfægte de enkelte medlemmers 
selvstændighed. 

ÅRSMØDE: 

§9: Årsmødet, som er ÅUF’s højeste myndighed, er 
sammensat af medlemmernes delegerede. Styrelsen er 
stemme- og taleberettigede på Årsmødet. 

Stk.2: Hvert medlem har ret til at sende fire delegerede 
til Årsmødet, hvoraf højest to må være over 25 år. De 
delegerede har stemme- og taleret på Årsmødet. Der 
kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Stk.3: En medlemsforening er kun berettiget til at delt-
age med tale- og stemmeberettigede delegerede, så-
fremt den har indbetalt kontingent til ÅUF for det regn-
skabsår, hvori Årsmødet afholdes, i overensstemmelse 
med §4. 

Stk.4: Styrelsen kan invitere gæster til at deltage i 
Årsmødet med taleret. 

§10: Årsmødet afholdes hvert år mellem den 20. februar 
og den 5. marts og indkaldes skriftligt med mindst to 
måneders varsel. 

Stk.2: Forslag, som ønskes behandlet på næste 
Årsmøde skal indgives skriftligt til Styrelsen senest 3 
uger før Årsmødet. 

Stk.3: Dagsorden, samt forslag til Årsmødet sendes til 
tilmeldte delegerede senest 14 dage før Årsmødet. 

Stk.4: Årsmødets dagsorden skal som minimum 
indeholde følgende punkter: 
 1. Valg af dirigent 
 2. Optagelse af nye medlemmer 
 3. Beretning 
 4. Godkendelse af det reviderede regnskab
 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende 
     regnskabsår
 6. Fastsættelse af arbejdsprogram
 7. Valg af:  
  a. Formand 
  b. Næstformand 
  c. Kasserer
  d. 1 Styrelsesmedlem + 1 personlig 
                      suppleant fra hver gruppering, 
     jvf. §3, stk.4
  e. Revisor samt suppleant for denne 
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§11: Ekstraordinært Årsmøde kan indkaldes, såfremt 
mindst 3 af Styrelsens 
medllemmer eller 1/4 af medlemmerne ønsker dette. 

§12: Årsmødets beslutninger, herunder valg, sker ved 
almindeligt stemmeflertal, hvis ikke andet er anført. 

Styrelsen: 

§13: Styrelsen består af formand, næstformand, kasser-
er samt fem styrelses-
medlemmer valgt på Årsmødet. Formand, næstformand 
og kasserer vælges på Årsmødet. Styrelsesmedlemmer 
vælges på Årsmødet af deres gruppering, jf. §3, stk. 4. 

Stk.2: Bliver formandsposten ledig i funktionsperioden, 
indtræder næstformanden i denne. 

Stk.3: Bliver næstformandsposten ledig, konstituerer 
Styrelsen af sin midte en ny næstformand. 

Stk.4: Bliver kassererposten ledig, konstituerer 
Styrelsen af sin midte en ny kasserer. 

Stk.5: Såfremt en gruppering ikke længere er repræsen-
teret i Styrelsen med et ordinært medlem, kan Styrelsen 
med tre ugers varsel indkalde grupperingens 
medlemmer til ekstraordinært møde med henblik på at 
vælge et nyt styrelsesmedlem. Reglerne om delegerede 
i §9, stk. 2 finder tilsvarende anvendelse. 
En fraværsperiode på tre måneder anses for varigt 
forfald. 

§14: Styrelsen leder ÅUF’s daglige arbejde under 
ansvar for Årsmødet. 

Stk.2: Formand, næstformand og kasserer i forening 
udgør Styrelsens forretningsudvalg. 

Stk.3: Styrelsen kan efter behov nedsætte udvalg til 
varetagelse af særlige opgaver. 
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Tegningsret: 

§15: ÅUF tegnes af den samlede Styrelse, eller, under 
ansvar overfor denne, af formand og kasserer i forening. 
Styrelsen, eller på dennes vegne formand og kasserer i 
forening, kan meddele fuldmagt. 

Sekretariatet: 

§16: Sekretariatets hjemsted fastsættes af Styrelsen.
Stk. 2: Styrelsen ansætter og afskediger sekretariatets 
personale. Styrelsen kan delegere denne kompetence 
til forretningsudvalget og/eller sekretariatets daglige 
ledelse. 

Økonomi: 

§17: Styrelsen er ansvarlig for ÅUF’s økonomi. 

Stk.2. ÅUF’s regnskabsår følger kalenderåret. 

Vedtægtsændringer: 

§18: Ændringer i vedtægterne kan kun finde sted på 
ÅUF’s ordinære Årsmøde, når 2/3 af de fremmødte 
stemmeberettigede stemmer herfor. 

Opløsning af ÅUF: 

§19: ÅUF kan opløses efter reglerne for vedtægtsæn-
dringer, jvf. §18. Dog skal det vedtages på to hinanden 
følgende Årsmøder, med mindst én og højest tre 
måneders mellemrum. 

Stk.2. ÅUF’s formue skal i tilfælde af opløsning anv-
endes i overensstemmelse med formålet, jvf. §2. Beslut-
ningen herom træffes af det afsluttende Årsmøde. 

§20: Nærværende vedtægter, vedtaget på ordinært 
Årsmøde den 25. februar 2010, træder i kraft straks. 

VED
TÆ

G
TER


