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 ÅUF er paraplyorganisation for 
120 lokalafdelinger af 

idébestemte foreninger, fx 
spejdere, rollespillere, politiske, 

religiøse, mellemfolkelige og 
internationalt arbejdende 

foreninger i Aarhus Kommune. 

 

Aarhus, 10. december 2019 

Kære medlemsforening 

Medlemsforeningerne indkaldes hermed til Århus Ungdommens Fællesråds Årsmøde, som finder 
sted torsdag d. 27. februar 2020 kl. 18.30 i Solsalen, F. Vestergaards Gade 5, 8000 Aarhus C 
(Solsalen er en del af Fjordsgade forenings- og fritidshus). Der er ankomst og sandwich fra kl. 
18.00. 

Årsmødet har jf. vedtægterne følgende dagsorden: 

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. Indkomne forslag: 

a. Forslag om vedtægtsændring om ÅUFs formål 
8. Valg af: 

a. Formand 
b. Næstformand 
c. Kasserer 
d. 1 styrelsesmedlem + 1 personlig suppleant fra hver gruppering 
e. 1-2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant 

I kan glæde jer til årets oplæg ved Nikolaj Ahlburg, stifter og leder af foreningen NaturRetur i 
Aarhus. Han vil sætte fokus på, hvordan vi skaber den gode velkomst til nye frivillige i 
foreningerne. Ofte har vi fokus på at rekruttere nye frivillige til foreningen - men de fleste er 
hurtigt ude igen, hvis de ikke føler sig som en del af fællesskabet. Derfor er det en vigtig indsats 
i foreningerne, at få nye til at føle sig velkomne. Men hvordan gør vi det?  

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være sekretariatet i hænde senest den 6. 
februar 2020 inden kl. 12. 

Tilmelding foretages af foreningens formand. Hver forening kan deltage med op til 4 delegerede 
på årsmødet, heraf kan højst 2 være over 25 år. Tilmelding af delegerede vil vi af hensyn til 
planlægningen og udsendelse af årsmødemapper gerne have senest den 1. februar 2020.  

Forslag sendes til aauf@aauf.dk  

Tilmelding foregår via https://forms.gle/bHcPuRiwEu9RK7Dr7  

Vi håber, at alle foreninger vil møde op til årsmødet. 

 

På vegne af ÅUFs styrelse 

Venlig hilsen 

Nina Hansen, formand 

 

Ps. Til foreninger, der har flere lokalforeninger i Aarhus:  Denne indkaldelse gælder alle 
lokalforeninger, I bedes selv aftale med de andre lokalforeninger, hvem der repræsenterer jer. 
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