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HILSEN TIL ÅUF’S ÅRSMØDE 
FRA RABIH AZAD-AHMAD, 
RÅDMAND FOR KULTUR OG 
BORGERSERVICE 

I mit arbejde som rådmand for magistratsafdelingen for Kultur 
og Borgerservice er samarbejdet med ÅUF ganske unikt. ÅUF 
arbejder for at udvikle foreningslivet i Aarhus og er i den grad 
med til at bane vejen for et godt foreningsliv i Aarhus Kommune. 

ÅUF formår at samle borgere og brugere på tværs af Aarhus 
i samarbejdet. ÅUF lytter til den enkelte frivillige og inddrager 
de frivillige i dialogen om udviklingen af foreningslivet i Aarhus. 
Samtidig formår ÅUF at opretholde en tæt kontakt til byrådet og 
en konstruktiv dialog med kommunen. På den måde er ÅUF med 
til at tilvejebringe en unik mulighed for den enkelte borger til at 
deltage i dialogen omkring, hvordan de selv får nogle gode oplev-
elser med fritidsaktiviteter, og en god dialog omkring, hvordan vi 
sammen kan gøre det endnu bedre. Dét kalder jeg demokrati.
 
Det er vigtigt, at vi står sammen om at fastholde de 
gode fritidstilbud og muligheder, som findes i Aarhus 
kommune. Vigtigst af alt er, at vi også udvikler disse 
tilbud og muligheder og ser det fra et bredere 
perspektiv. Netop det går ÅUF i spidsen for. 
Gennem jeres gode ideer og input bidrager 
I i høj grad til, at forenings- og fritidslivet 
i Aarhus Kommune konstant er under 
udvikling. Det vil jeg gerne sige jer en 
stor tak for.

Jeg stolt af at være en del af samarbejdet 
om at fastholde et godt foreningsliv i 
Aarhus Kommune og glæder mig til det 
fortsatte samarbejde.

Rabih Azad-Ahmad 

Rådmand for Kultur og Borgerservice 
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FORMANDENS BERETNING

Kære medlemmer 

Børn og unge skal have de bedste muligheder for at vokse op og 
fritidsaktiviteter hvor de kan udfolde og udvikle sig. 
I ÅUF’s medlemsforeninger er børn og unge engageret 
i et formål de identificerer sig med, i aktiviteter der giver 
gode oplevelser og i foreningsfællesskaber, som frem-
mer demokratisk udvikling og skaber aktive med-
borgere. Det mener vi alle børn og unge skal have 
mulighed for. 

I 2014 har ÅUF udarbejdet en større undersøgelse af 
børn og unges fritidsliv. Igennem cirka 1600 besvarelser, 
kortlægger undersøgelsen de århusianske unges 
fritidsinteresser. Undersøgelsen styrker ÅUF og vores 
medlemsforeningers argumenter når vi siger, at det har  
stor værdi for børn og unge at engagere sig i 
foreningslivet. 

I forlængelse af reformen af Folkeskolen er der også 
kommet fokus på at sikre elevernes fortsatte adgang 
til foreningslivets fritidsaktiviteter både uden for og i 
skoletiden. ÅUF hører gerne fra foreninger, som oplever 
udfordringer eller nye muligheder i den sammenhæng. 
Selv ønsker vi i det kommende år, at samarbejde med jer 
om at samle erfaringer og udvikle tilbud, hvor I kan ind-
gå i skolen enten i timerne eller i valgfag uden for skoletid 
i forlængelse af principperne om “Åben Skole” i reformen.

I foråret lagde sekretariatet et stort arbejde i at optimere 
ÅUF’s kommunikationskanaler. Det betød lanceringen af 
både et nyt nyhedsbrev, hjemmesider, medlemsdatabase 
og internt styringsredskab for ansatte og Styrelsen. Vi  
arbejder løbende på at forberede vores kommunikation 
med jer og på at styrke den interne, så vi skaber større gen-
nemsigtighed og erfaringsopsamling. Til næste år lægger 
vi op til en drøftelse om ÅUF’s eksterne kommunikations-
strategi. 
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I efteråret sagde Henrik Koch, ÅUF’s sekretariats-
leder igennem syv år, op for at starte i nyt job. 
Det betød at vi i november kunne byde velkom-
men til Thea Puggaard Frederiksen, som ny 
sekretariatsleder. Tak til de mange der kiggede 
forbi og sagde farvel til Henrik og goddag til Thea, 
da vi i december holdt reception. Det var 
overvældende.  

Også mange tak for den store forståelse, som både 
I medlemsforeninger, ansatte og samarbejdspart-
nere har udvist i løbet af sidste halvår, hvor vi i 
Styrelsen har gjort vores bedste for at leve op til 
forventninger og forpligtelser.  

Vi ønsker Henrik alt det bedste fremover. Med 
Thea i spidsen for den daglige drift af ÅUF er 
det Styrelsens forventning, at vi kan styrke 
den position ÅUF har og fortsat skabe gode 
resultater for vores medlemsforeninger og for 
Aarhus. 

I medlemsforeningerne er der som altid stor 
aktivitet, det kan du læse om i grupperings-
beretningerne og i artiklerne her i mappen. Det 
gælder også for min egen forening, Red Barnet 
Ungdom, og derfor kan jeg desværre ikke del-
tage i Årsmødet i år, fordi jeg skal med en delega-
tion under Socialstyrelsen til Japan i udviklings-
programmet “Young Core Leaders in Civil 
Society Groups”.  

Jeg ønsker jer alle sammen et rigtig godt Årsmøde.

På vegne af Styrelsen 

Cecilie Hansen 
Formand 
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BERETNING FRA SEKRETARIATET

Sekretariatets opgave er at understøtte Styrelsens arbejde og ud-
møntning af arbejdsprogrammet, samt at servicere og rådgive 
medlemsforeningerne. 

I foråret udarbejdede sekretariatet i samspil med styrelsen en kommuni-
kationsstrategi for ÅUF’s interne kommunikation. På baggrund 
af strategien har sekretariatet iværksat en række kommunikations-
initiativer herunder et nyt nyhedsbrev og nye hjemmesider 
til ÅUF, Børn og Unge-byrådet. Sekretariatet er begyndt at bruge 
et nyt intranetsystem med database til medlemsforeningerne, 
som det er planen Styrelsen også kan benytte fremadrettet 

Samtidig blev arbejdet med den store undersøgelse af børn og unges 
fritidsvaner igangsat, og arbejdet med at færddiggøre under-
søgelse og rapport løb året ud. 

Sekretariatet har desuden understøttet styrelsens arbejde, afholdt 
Sidste Skoledag og afsluttet og opstartet endnu et Børn- og 
Ungebyråd. 

2014 har som sædvanligt haft en række udskiftninger i 
personalet på sekretariatet. Rasmus Bach Andersen har været 
ansat som kommunikationsmedarbejder fra februar til april, og 
har arbejdet med udvikling af kommunikationsstrategi og plan
for kommunikationsinitiativer på baggrund af denne.  
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Mikkel Møller var i foråret praktikant og arbejdede med fritidslivs-
undersøgelsen, og har fortsat dette arbejde året ud som studenter-
medhjælper. Morten Lond blev fra september ansat som Børn- 
og ungebyrådssekretær, og overtog derfor fra Søren Bjerre, som 
herfter er ansat som studentermedhjælper for ÅUF. Thea P. 
Frederiksen er fra november ansat som sekretariatsleder.  

Følgende personer har været fast eller løst ansat i ÅUF det seneste år: 
Henrik Koch, sekretariatsleder - indtil august 
Thea Puggaard Frederiksen, sekretariatsleder - fra november 
Rasmus Bach Andersen, kommunikationsmedarbejder- fra februar til april
Dorte Holst, kommunikationsmedarbejder juni-december 
Søren Bjerre, ungebyrådssekretær - indtil september herefter studen-
termedhjælper
Sandra Trampedach, ungebyrådssekretær / studentermedhjælper indtil juli
Mikkel Møller, praktikant fra februar til juni, herefter studentermedhjælper
Morten Lond, ungebyrådssekretær - fra september
Sofie Marlene Kuhn, piccoline - hele året

SOMMERFEST
På sidste årsmøde blev der efterspurgt et arrangement, hvor medlems-
foreningerne kunne møde hinanden i uformelle rammer. På den 
opfordring afholdte ÅUF en sommerfest i haven ved Skt. Nicolaus Gade
i august.  

Alle medlemsforeninger var inviteret til en eftermiddag med spil, 
hyggeligt samvær og grill. Vejret var med os, og festlighederne fortsatte 
ud i festugenatten.  

De fremmødte spillede “Policy Maker”. Det er et spil, der handler om 
politiske beslutningsprocesser. Der skal laves en ny skolepolitik 
i en fiktiv kommune, og det kræver både strategier og kompromisser. 
Der blev forhandlet heftigt blandt deltagerne, og der blev indgået 
handler på kryds og tværs.  

Sommerfesten var en succes, selvom fremmødet var begrænset. Vi 
håber på at gentage festlighederne, og at endnu flere af vores medlems-
foreninger vil støtte op om arrangementet næste gang. 
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BERETNING FRA DE MELLEMFOLKELIGE 
OG INTERNATIONALT ARBEJDENDE 
FORENINGER
Af Espen Krogh, Styrelsesmedlem

Foreningerne indenfor den mellemfolkelige og internationale gruppering dækker vidt.
Om det er humanitært arbejde for kommunens udsatte børn og unge, kampen for 
demokrati og medborgerskab i Østeuropa, kulturudveksling eller integrations-
arbejde, grupperingen favner bredt. Netop mangfoldigheden herindenfor sætter 
et stort præg på foreningslivet i Aarhus, og det giver derfor også byens unge mange 
forskellige måder at være frivillig på.  

I arbejdet internt i ÅUF igennem det forgangne år har det dog været begrænset, 
hvor meget der direkte har vedrørt det specifkke arbejde i disse foreninger, dog ikke 
dermed sagt de ikke er aktive. Tværtimod bør det inspirere enhver at høre om bl.a 
Red Barnet Ungdoms ti projekter, Ungdommens Røde Kors’ 31 aktiviteter, det lokale 
integrationsarbejde eller foreningerne, der dedikerer sig til internationalt arbejde. 

Det forgangne år har dog budt på flere muligheder for at foreningen har kunnet 
komme ud, heriblandt ved ÅUF’s bod på studiestartsmessen og Frivillig Fredag. 
Det kommende år kommer til at byde på det samme, men også på videre arbejde 
med kommunens initiativer angående et nyt foreningshus for foreningslivet i 
Aarhus såvel som den planlagte reform af aktivitetsstøtteordningen, der uden tvivl 
kommer til at berøre de internationale- og mellemfolkelige foreninger i Aarhus.  
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BERETNING FRA DE RELIGIØSE FORENINGER 
Af Nina Frøjk Hansen, Styrelsesmedlem  

I 2014 er der sket forskellige tiltag på det religiøse område. Som ny grupperings-
repræsentant for de religiøse ungdomsforeninger, har det været interessant 
at være i kontakt med de forskellige foreninger, samt høre, hvordan de arbejder 
og hvilke succeser og udfordringer de har haft gennem året. 

Det religiøse område kan til tider være vanskeligt at definere, og derfor har flere 
foreninger med succes i det forløbne år fokuseret på udadrettede aktiviteter. Det 
gælder blandt andet Helligåndskirkens Børne- og Ungearbejde som i september 
afholdte Klubbernes dag, hvor 500 mennesker samledes til forskellige aktiviteter 
ude og inde.  

Et andet eksempel er, da KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus sammen med FDF og 
Spejderne i maj inviterede til Europa Parlamentsdebat med seks EP-kandidater 
og 50 spørgelystne unge. 

Alt i alt har det været et spændende og udviklende år for de religiøse 
foreninger. Jeg ser frem til endnu tættere kontakt mellem ÅUF og disse foreninger, 
så vi kan tilbyde den bedst mulige støtte i ÅUF.  
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En grå søndag eftermiddag afholdte MUNDU (det tidligere O.3.V) deres tilbagevendende
arrangement “Verdensspejl”. Turen gik denne søndag til Indonesien.  

MUNDU arbejder for at udbrede viden om den globale verden blandt børn og unge, 
særligt i folkeskolen. Det sker igennem pædagogiske undervisningsprojekter 
og interkulturelle aktiviteter. De tilbyder blandt andet gæstelærere og genstandskufferter, 
hvor det er muligt at få et indblik i en anden verden.  “Verdensspejl” er et tilbagevendende 
arrangement, hvor det for en eftermiddag er muligt at rejse væk fra Danmark 
og gennem oplæg og aktiviteter besøge en anden kultur. 
   
Når der afholdes ”Verdensspejl” så starter eftermiddagen med musik og dans. ”Det 
er en tradition – alle skal være med! Det er en god måde at varme op på.” Sådan 
siger Sonja Salminen, der er projektleder hos MUNDU, imens hun guider de fremmødte 
ind i et lokale, hvor der er plads til at røre benene. Hurtigt fyldes lokalet af tromme-
rytmer og høj sang. Dem der har lyst danser med, de der sidder ned sørger for, at der 
bliver klappet i takt. Alle er involveret. Efter dansen vender vi tilbage til lokalet, hvor 
resten af eftermiddagen skal tilbringes. Her er der pyntet med ting fra Indonesien – 
alt er i flotte og stærke farver. 
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Antropolog Pia Lund Poulsen har boet, rejst og studeret i Indonesien. Landet er verdens 
største øgruppe, den strækker sig over tre tidszoner, cirka 5100 kilometer fra øst til 
vest. Pia har blandt andet boet i Jakarta, hvor hun har studeret indonesisk kultur. 

Pia har en enorm viden om landet, og hun fortæller i en times tid om ølandet. 
Akkompagneret af billeder hører vi sjove, rørende og tankevækkende fortællinger 
om et samfund, hvor risikoen for vulkanudbrud er hverdagskost. 

Under et af sine ophold i Indonesien fik Pia lov til at følge den 10-årige Riski og hans 
familie. Riski er barn på den aktive vulkan Merapi. Pia fortæller, hvordan familiens 
hjem blev udryddet af et vulkanudbrud for nogle år siden, og hvordan de har 
genopbygget hjemmet af den sod og aske, der stadig ligger overalt. Vi hører, 
hvordan Riski hver dag fræser af sted til skole på motorcykel. Han er et almindeligt 
barn, der går i skole, laver lektier og leger med sine venner, når han har fri, men 
alt dette foregår altså på en aktiv vulkan. Beretningen om den 10-årige Riski, 
der er barn på en vulkan giver gåsehud.  
 
Undervejs spørger publikum ind til de forskellige situationer, billeder og fakta om 
Indonesien. Der deles erfaringer på kryds og tværs – det er tydeligt, at dem der denne 
eftermiddag har fundet vej til MUNDU’s lokaler, er glade for at rejse og opleve. 

Efter oplægget fra Pia er der tid til at summe med hinanden og ikke mindst til at 
undersøge de mange ting, der er lagt frem på bordene - alt imens der laves indone-
siske lækkerier i køkkenet. “Vi har - efter bedste evner - forsøgt at frembringe smagen 
af Indonesien. Vi har brugt hele dagen i køkkenet, og vi er lige så spændte på, hvordan 
det smager som I er!” Sådan præsenteres maden af Jeanette Westh, der er projekt-
medarbejder hos MUNDU. Mens der er fællesspisning, går snakken om Indonesien 
og andre rejsedestinationer lystigt. Der deles erfaringer og historier fra hele verden. 
  
MUNDU tilbyder folkeskoler, at de kan låne en genstandskuffert fra forskellige lande. 
Det er kufferter, der taler til sanserne. De har relation til et land, et tema eller et område. 
Denne søndag er den nyeste genstandskuffert, fra Indonesien, med og indholdet 
spredt ud i lokalet. 

Pia har taget en masse effekter og ting med sig hjem fra sine rejser. Der er knald 
på farverne. Blandt de mange ting er der traditionelt indonesisk legetøj til børn, slik 
og krydderier, skyggespilsdukker lavet af bøffelskind og flere bøger med billeder 
og historier om nogle af de mennesker Pia har mødt på sine rejser rundt i landet. 

Indholdet i kufferten skal snart hjælpe en folkeskole til at forstå den indone-
siske kultur. Det er dét MUNDU arbejder for – at udbrede viden om den globale 
verden. Projektmedarbejder Eva Leth Hansen fortæller, at de ved det virker. 
”Vi laver forløb og aktiviteter, der rører noget i børnene – vi gør det relevante for 
dem.” Det samme gør sig gældende for ”Verdensspejl” – for en eftermiddag 
har vi været i Indonesien. Nu er det tilbage til gråvejret og kulden uden for.  
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BERETNING FRA BØRNE- 
OG UNGDOMSKORPSENE
Af Anders Jørgensen, Styrelsesmedlem 

Man siger at tiden flyver når man er i godt selskab. 
2014 må have været tilbragt i godt selskab, for året 
forsvandt næsten inden det var kommet i gang... 
Eller sådan føles det i hvert fald. Men når vi kigger 
tilbage ser vi med det samme, at året har været 
fyldt med såvel store som små begivenheder. 

Da spejderne og FDF indtog Tivoli Friheden for an-
den gang, var der endnu flere glade børn og unge 
med, end første gang. Forhåbentligt er grundstenen 
lagt, til en fast tilbagevendende tværkorpslig be-
givenhed, der kan knytte bånd på tværs af korps-
ene og styrke samarbejdet blandt ildsjælene i 
Aarhus yderligere. 

I DUI kan vi se tilbage på et år med fremgang og 
opstart af nye afdelinger ude i landet. Endnu et tegn 
på, at ungdomsarbejdet er på vej frem, og at mob-
befri miljøer og værdifulde fællesskaber virkelig be-
tyder noget for de danske børn og unge. 2014 blev 
en succes. En stor tak skal lyde til alle de, der har 
bidraget med deres tid, energi og uopslidelige gå-
på-mod. De børn I tilsammen har nået skal tælles i 
tusinder. Den betydning jeres arbejde har haft kan 
ikke gøres op, men kun opleves. 

2015 er på vej, med en uudtømmelig strøm af 
muligheder, men ude i horisonten venter også nye 
udfordringer. Det helt store tema vil uundgåeligt 
være samarbejdet med folkeskolen under den 
nye reform. Vi skal til at tænke i nye retninger og 
tilpasse os de nye omstændigheder. Der er alle-
rede fremkommet utallige idéer til det gode samar-
bejde med skolerne, hvor både elever og de lokale 
foreninger forhåbentligt vil vinde stort på de nye 
samarbejder. 
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Et andet stort tema vil blive samarbejdet med 
kommunen. Under navnet “uforpligtende fæl-
lesskaber”, er der lagt op til, at de frivillige organi-
sationer kan byde ind og bakke op om kommunale 
indsatsområder igennem deres frivillige arbejde.

Både folkeskolereformen og “de uforpligtende 
fælleskaber” åbner op for helt nye veje vi kan 
bevæge os med ungdomsarbejdet i Aarhus kom-
mune. Hvis vi handler fornuftigt og griber de rigtige 
chancer, kan vi komme til at opleve helt nye mu-
ligheder i 2015, som kan være til glæde for alle. 
Men når alt dette er sagt, så er der nogle ting vi 
ikke skal glemme. Den vigtigste ressource vi har, 
er de frivillige ledere i vores foreninger. Drevet 
af glæden ved deres foreningsliv giver de hver 
eneste dag børn og unge noget, som hverken 
skoler eller kommuner nogensinde vil kunne give - 
nemlig et åbent fællesskab, hvor de bliver mødt af 
frivillige voksne, der udelukkende er der, fordi de 
elsker ungdomsarbejdet og samværet med børn, 
og ikke fordi de bliver aflønnet. 

Derfor skal vi være særdeles varsomme med at 
“ansætte” vores ledere for at kunne leve op til 
kravene fra skolerne og kommunen. Foreningerne 
skal ikke være et serviceorgan for skolerne, men 
ligeværdige medspillere i lokalsamfundet. De forp-
ligtende fællesskaber skal gå begge veje, og kom-
munen skal forstå, at vi allerede løfter en enorm 
indsats både lokalt og regionalt.  

ÅUF vil fortsætte kampen for frivilligheden og de 
der udvirker den.  

Tak for 2014. Vi ønsker jer alt godt i 2015. 
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2. HØJBJERG GRUPPE: 
JULEAFSLUTNING MED 
MERE END ÆBLESKIVER
Af Dorte Holst, kommunikationsmedarbejder ÅUF

2. Højbjerg gruppe har startet en tradition. Når der afholdes 
juleafslutning, skal det handle om mere end at spise æbleskiver 
og drikke varm kakao.  

Et af de centrale principper i spejderarbejdet er at hjælpe 
andre. Man udvikler sig ved at gøre noget godt for dem, 
der har brug for det. I 2. Højbjerg gruppe har de ved deres 
juleafslutning valgt at gøre noget for nogle af de omkring 
14.000 flygtninge, der i 2014 er kommet til Danmark. For at 
løse opgaven har de indgået et samarbejde med 
Røde Kors Center Ebeltoft.  

Klokken 18:00 mødes alle spejderne i Dalhytten i Højbjerg, hvor 
de hører et oplæg fra Helle Ganer fra Røde Kors Center 
Ebeltoft. Hun fortæller om Røde Kors’ arbejde for flygtninge, 
og hvorfor det er vigtigt at hjælpe netop dem, der har 
forladt deres hjem og familier for at komme i sikkerhed.  

Omkring 40 spejdere deltager. Da de er blevet inddelt i grupper, 
får de udleveret et kort over området, med en rute de skal følge. 
Og så bliver de sendt af sted for at samle ind til dem, der 
har brug for det.  

Mens spejderne er ude for at indsamle tøj og legetøj til de 
mange flygtninge, forbereder ledere og forældre den mere 
traditionelle del af juleafslutningen i Dalhytten. På komfuret 
varmes fire store gryder med kakao og ovnen er fyldt til briste-
punktet med æbleskiver. Cirka 90 personer deltager i juleafs-
lutningen – både spejdernes forældre og søskende er med.  

Da de frosne spejdere vender tilbage, har de sække af tøj 
og legetøj over skuldrene. Børnene fortæller, at dem de har 
besøgt har været glade for at hjælpe. Donationerne 
tæller - ud over bunker af tøj og sko - en legetøjsscooter, 
bøger med Bamse og Kylling og en indpakket gave med 
dedikationen ”til pige/kvinde fra 10 år og op”.  

Alt sammen er det tøj og ting, som vil bringe glæde på Røde 
Kors Center Ebeltoft. Spejderne kan spise æbleskiver og 
gå på juleferie med god samvittighed.  



I foråret 2014 søsatte ÅUF fritidslivsundersøgelsen. Formålet med undersøgelsen 
var at kortlægge unges fritidsvaner fra 7. klasse til afslutningen på universitets-
studiet.  

Til projektet blev der ansat en praktikant, og i løbet af foråret blev der indhentet
i alt 1625 besvarelser gennem spørgeskemaer. En proces der viste sig mere 
tidskrævende end først antaget. Med midler fra Den Lokale Udviklingspulje 
blev projektet udvidet og nåede i januar 2015 i mål. 

Fra de 1625 besvarelser, har ÅUF ikke kun fundet nyttig viden om mekanismerne 
inden for vores egne foreninger, men også hvad der adskiller ÅUF’s 
medlemsforeninger positivt fra andre typer af fritidsudbud. Viden man kan 
tage med og bruge i fremtidige debatter og forhandlinger. 

Blandt andet kan det fremhæves, at ÅUF’s medlemsforeninger adskiller sig 
positivt fra andre typer af fritidsaktiviteter når det kommer til at give medlemmerne 
ballast som man kan bruge i faglige og sociale sammenhænge.    

Der er også tegn på, at det er en overvægt af universitetsstuderende, der 
anvender ÅUF’s medlemsforeningers tilbud. I folkeskolen er der blevet identificeret 
et fald af foreningsaktive unge fra 7. til 9. klasse.  

Der ses dog ikke en målbar ændring i andelen af foreningsaktive mellem 
9. klasses elever og unge på ungdomsuddannelser. Dette tyder på at de foreninger, 
hvis medlemmer starter allerede i folkeskolen, skal være ekstra 
opmærksomme på at fastholde deres medlemmer i 8. og 9. klasse. 

I forlængelse heraf, viser analyserne at de primære årsager til, at undersøgelsens 
deltagere stopper til idébaserede fritidsaktiviteter er manglende tid, at de får 
andre interesser samt at de ønsker at bruge mere tid på deres lektier og skole. 

Undersøgelsen giver endeligt et bud på, hvad der skal være til stede, for at 
unge vil starte til nye fritidsaktiviteter. Her er topscoreren, på tværs af alle 
uddannelsesniveauer, at de unge vil have mere fritid for at ville/kunne starte til noget nyt. 
Der bliver også lagt vægt på, at det skal være muligt at dyrke 
aktiviteterne på et “hyggeniveau”.  

På ungdomsuddannelser og videregående uddannelser bliver der lagt stor 
vægt på, at aktiviteterne skal være billigere – et område medlemsforeningerne 
kunne fokusere på. I forlængelse heraf kan det også nævnes at ca. 20% 
af de unge på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser savner 
mere eller bedre information om fritidstilbud i Aarhus Kommune. 
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FRITIDSLIVSUNDERSØGELSEN 
Af Mikkel Møller & Søren Bjerre, ÅUF 
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Året 2014 har for de politiske ungdomsforeninger været et år, der i maj måned 
bød på et valg til Europa-Parlamentet. Her viste de politiske foreninger sig endnu 
en gang på gågader, banegårde og ikke mindst til debatter i hele byen. Flere af de 
politiske foreninger havde også deres egne unge kandidater, som de var ude føre 
valgkamp for. På den måde var de som altid med til at sikre disse kandidater ganske 
flotte valg.  

Særligt det sociale iblandt de politiske ungdomsforeninger, har i 2014 været styrket. Vi har 
blandt andet ændret det årlige Tour des Chambres til at foregå to gange årligt, grundet 
den store succes. Derfor mødtes vi både i februar og oktober til nogle fantastiske aftener, 
hvor vi  besøgte hindandens lokaler, snakkede, grinede og dansede til langt ud på natten.  

I 2015, planlægger de politiske ungdomsforeninger endnu engang at afholde Tour 
des chambres i foråret og i efteråret. Det unikke sociale fællesskab vi har på tværs af 
ungdomspartier i Aarhus, vil vi nemlig gerne bevare. Det gode samarbejde i PUS viste 
sig også, da der i den sidste uge af januar 2015 blev afholdt Skolevalg med stor succes. 

Derudover bliver 2015 også endnu et valgår, hvorfor de politiske ungdomspartier 
allerede nu er ved at gøre sig klar til et valg. Der er nok at se til hos de politiske, 
og mon ikke 2015 bliver mindst ligeså spændende som 2014. 
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BERETNING FRA DE   
POLITISKE FORENINGER 
Af Karen Fink Bjerregaard, styrelsesmedlem 
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I 2014 besøgte ÅUF DDS 12. Aarhus gruppe. Der var forlydender om, at der var sket en 
medlemsfremgang i løbet af de seneste år. Efter besøget står det klart, at der er tale om 
et solidt tilbud til unge i et miljø, hvor det handler om både selvstændighed og fællesskab. 

I en bygning overfor Skovvangsskolen holder 12. Aarhus gruppe til i de øverste lokaler, hvor 
de skrå vægge er dekorerede med ting og effekter man ofte kun finder i en spejderhytte. 
ÅUF kom på besøg en torsdag aften i december. På programmet var en snak om 
de sidste tropmøder i 2014 og et såkaldt ”ti-minutters-tårn”.  

Den første, der møder op er den 14-årige Paprika. Hun er patruljeleder, og har været spejder 
i syv år. Hendes uniform bærer præg af de mange oplevelser og kompetencer hun har fået 
i sin tid som spejder i 12. Aarhus gruppe.  Paprika er ikke i tvivl om, hvorfor hun er spejder: 
”Det er fedt på grund af venskaberne og fællesskabet! Her er bedre end i skolen - det her 
er mine rigtige venner.” Hurtigt kommer der flere børn til, og snakken går lystigt om deres 
sidste tur, hvor spejderne selv skulle finde fra Aarhus Nord til Gammel Ry ved Silkeborg. 

Lederne i 12. Aarhus gruppe, Thomas Mellergaard Amby og Paul “Pepe” Bendixen, har 
begge været spejdere hele deres liv, og de understreger ligesom Paprika, at de primært 
er spejdere, fordi fællesskabet er unikt. “Hvis du virkelig har brug for hjælp, så ringer du 
til en af dem fra spejdertiden - de kender dig bedre end alle andre”, siger Paul Bendixen. 
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MEDLEMSFREMGANG 
OG SOLIDT ENGAGEMENT
Af Dorte Holst, kommunikationsmedarbejder ÅUF 
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12. Aarhus gruppe har oplevet medlems-
fremgang. For tre år siden var der 40 
spejdere, i dag ligger medlemstallet på 
70. “Der har været et generationsskifte i 
troppen, og endelig er der igen et værdigt 
produkt at tilbyde børnene”, fortæller Tho-
mas Mellergaard Amby. Medlemstallet er 
i dag stabilt, selvom den nye skolereform 
kunne frygtes at betyde frafald. “Jeg fryg-
tede, at de ville forsvinde i hobetal, men 
det er slet ikke tilfældet” fortæller Thomas 
Mellergaard, han tilføjer: “Dog oplever vi 
oftere end tidligere, at der kommer afbud 
på grund af lektier, eller fordi de er trætte 
efter en hel dag i skolen.”  Der hersker 
dog ingen tvivl om, at de børn der denne 
torsdag er til tropmøde er her, fordi det er 
fedt at være med. De er engagerede i ak-
tiviteterne - til trods for en lang skoledag.

Spejderne skal bygge et såkaldt “10-minut-
ters-tårn”. Lederne betror mig, at det er en 
umulig opgave at løse. Spejderne skal nem-
lig, ud af rafter og reb, bygge et selvstående 
tårn på ti minutter. “Det handler ikke om 
at gøre det perfekt, det handler om at ar-
bejde sammen - ja, om at finde på de let-
teste løsninger, hurtigst muligt”, fortæller 
Paul Bendixen. Det tager cirka 20 minutter 
at få tårnet op at stå, og selvom det vælter 
efter få sekunder - så har de løst opgaven.  

Det er et gennemgående tema hos 12. 
Aarhus gruppe, at spejderne skal lære at 
klare sig selv. De skal selv kunne lave mad, 
finde vej og aktivere sig selv. Dog han-
dler det om at gøre det i fællesskab. Om 
der vil ske yderligere medlemsfremgang 
er ikke til at spå om, men engagementet i 
12. Aarhus gruppe er ikke til at tage fejl af.
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BERETNING FRA BØRN OG UNGE-BYRÅDET 
Af Morten Lond, ungebyrådssekretær  

Bedre UU-vejledning og niveaudeling i skolerne. Det er resultatet af Børn og Unge-byrådets 
arbejde i 2014, efter byrådet vedtog de to indstillinger ved deres sidste møde i december.
Det betyder også, at de to indstillinger kommer med i den nu voksende bunke af 
politiske forslag, som unge folkeskole- og gymnasieelever, demokratisk valgt til Børn og Unge-
byrådet, de sidste 6 år har været med til at få indført som konkret politik i Aarhus kommune.  

Den største fysiske manifestation af Børn og Unge-byrådets arbejde blev en realitet 
i løbet af 2014, da byrådet under budgetforhandlingerne i efteråret vedtog genetableringen 
af den kommunale skøjtebane foran Musikhuset. Hermed vil alle unge og folk med 
barnlige sjæle fra vinteren 2016 kunne komme på glatis på Officerspladsen.   

Børn og unge-byrådet kan i 2014 se tilbage på resultatet af konkrete forslag og øget 
valgdeltagelse på kommuneplan i oktober. Det betyder, at ambitionen om et børn og 
unge-byråd med en lige så stor opbakning som ved kommunalvalget så småt er ved at 
være slået fast. 
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Bunyamin Simsek, Rådmand for Børn & Unge, siger sådan om Børn og Unge-byrådets 
arbejde: ”Børn og Unge-byrådet har været med til at skabe reelle forandringer i Aarhus 
Kommune. De har stået bag bedre UU-vejledning i fremtiden og givet skolerne mulighed 
for niveaudeling af deres klasser, skulle de finde det som det bedste fagligt for 
eleverne. Jeg takker for det forrige ungebyråds arbejde og ser frem til samarbejdet i 2015.” 

Jeg, Morten Lond, blev i september ansat som ny ungebyrådssekretær, efter Søren 
Bjerre, og introduceret for arbejdet lige op til selve ungebyrådsvalget i uge 40. Som 
mangeårigt medlem af Venstre Ungdom og som nuværende næstformand for 
både VU Aarhus og den Politiske Ungdoms Sammenslutning i ÅUF, er jeg klar til at 
overtage rollen som ungebyrådssekretær og skabe resultater med vores ungebyrødder.   

I efteråret tog Børn og Unge-byrådet hul på arbejdet med forslag til en række  
forbedringer. Unges studiemiljøer for hele kommunen, bedre udnyttelser af de kommunale
parker til større events og et ungekort som skal være med til, at hjælpe unge der ikke har 
mulighed for at modtage ungdomskort til transport.  

En af de største ændringer for Børn og Unge-byrådets videre arbejde, er 
omstruktureringen af de ni Fritids- og Ungdomsskoleområder, som er en af grunds-
tenene for Børn og Unge-byrådets organisering. Hvilken betydning det får for ÅUF’s 
arbejde med Børn og Unge-byrådet og hvilke nye muligheder dette medfører, 
er nogle af de ting ÅUF vil arbejde på at udrede i løbet af 2015.  
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FOLKE-
OPLYSNINGS-
UDVALGET 2014
Kim Risbjerg Madsen og Bent Sejersen

Folkeoplysningsudvalget 2014 var år 1 i 
perioden, det betød ny formand (ikke over-
raskende blev rådmanden valgt) – men også 
mange nye både medlemmer og politikere. 

Det er et meget stort udvalg. På møde 1 var et 
af punkterne derfor, Folkeoplysningsudvalget 
– opgaver og kompetencer. 2014 har ingen 
undtagelse været med hensyn til ansøgninger 
om lokaltilskud, hvor knappe midler gør, at 
de fleste må afvises.  

Den nye skolereform har været drøftet på 
et par møder. FU-reformen har også været 
over udvalgets bord. Så kom de anonyme 
oplysninger til et dagblad også til at fylde og 
påvirke det fremadrettede tilskud / afrappor-
tering. Det er belastende, at man ikke vil stå 
ved ens mening, men bare dækker sig under 
anonyme kilder – og de oplysninger ved vi, fra 
tidligere sager, ikke altid er troværdige, men 
det er bare langt mere krævende at bevise, 
når modparten dækker sig bag anonyme kilder. 

Et serviceeftersyn af aktivitetsstøtten blev 
ligeledes igangsat, der har været holdt møde 
med foreningerne på Møllevangsskolen. 
Det var et enkelt system, retfærdighed og 
minimal administration var nogle af udsagnene. 
Det arbejder en arbejdsgruppe så med at lave 
et udspil til. Processen med ”Fjordsgades 
Forenings- og Fritidshus” er også skudt i gang.
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BERETNING FRA DE ØVRIGE FORENINGER  
Af Henrik Dahlin, Styrelsesmedlem  

Der har igen i år ikke været noget at melde. Personligt er jeg ikke bekymret for Studenter-
hus Aarhus, Frit Forum eller Konservative Studenter, da jeg fra min dagligdag kan 
konstatere, at de virker som de plejer, er til stede på universitetet og med på hver 
sin måde i det årlige universitetsvalg.  

Jeg ved også, at der har været afholdt enkelte spilaftener i Århus Diplomacy Club. 
Dét sagt, har jeg ikke været i kontakt med hverken Alea, Einherjerne eller Eidolon 
Aarhus, hvilket kan skyldes for dårligt kendskab til ÅUFs tilbud, inaktivitet eller 
manglende behov. 

Det er ikke utaknemmeligt arbejde at repræsentere Øvrige-gruppen, da i hvert fald 
halvdelen heraf er målbevidste og godt organiserede foreninger. Der forelægger dog et 
arbejde med at høre resten af gruppen, hvorvidt de behøver hjælp fra ÅUF.  

Man skal i hvert fald være velkommen til at kontakte undertegnede, hvis man føler, 
at man er blevet overhørt. 



P
ER

SO
N

V
A

LG PERSONVALG
Medlemmer af ÅUF’s medlemsforeninger kan stille op 
til ÅUF’s styrelse helt frem til valget på Årsmødet. En 
del af styrelsens medlemmer har valgt at genopstille. 

Her får du et overblik. 

Formand
Nuværende formand, Cecilie Hansen (Red Barnet Ung-
dom), 
genopstiller.

Næstformand
Nuværende næstformand, Nicoline Bundgaard (Frit Forum), 
genopstiller.

Kasserer
Nuværende kasserer, Hans Henrik Juhl (Borgerlige Unge 
Unions Skeptikeres Klub), genopstiller. 

Repræsentant for de religiøse foreninger
Nuværende styrelsesmedlem Nina Frøjk Hansen (KFUM 
Og KFUK) genopstiller.
 
Repræsentant for børne- og ungdomskorpsene
Nuværende styrelsesmedlem Anders Jørgensen (FDF),
genopstiller. 

Repræsentant for de politiske foreninger
Nuværende styrelsesmedlem Karen Fink Bjerregaard (Kon-
servativ Ungdom), genopstiller ikke. 

Repræsentant for de mellemfolkelige og internationalt 
arbejdende foreninger
Nuværende styrelsesmedlem Espen Krogh (Ungdommens 
Røde Kors), genopstiller ikke. 

Repræsentant for de øvrige foreninger
Nuværende styrelsesmedlem Henrik Dahlin (Konservative 
Studenter), genopstiller.

Første møde i Styrelsen 2015 er: 18. marts kl. 18:00
Styrelsesweekend: 18-19. april 2015
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OPTAGELSE AF NYE MEDLEMMER
Dansk Folkepartis Ungdom Århus/Østjylland (DFU Århus) har søgt om optagelse i ÅUF. Styrelsen 
har behandlet ansøgningen på styrelsesmøde den 09.02.2015 udfra de fem krav til optagelse, som er 
beskrevet i ÅUF’s vedtægter §3. Styrelsen indstiller på den baggrund, at 
foreningen optages i ÅUF.

Dansk Folkepartis Ungdom Århus/Østjylland (DFU Århus) foreslås optaget i grupperingen politiske 
ungdomsforeninger. Nedenfor 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): 

§3: Som medlem kan optages enhver forening, som 

- Er idebestemt/samfundsengagerende 

§2: Formål 
Det er foreningens formål at være en lokalforening under Dansk Folkepartis Ungdoms landsorganisation 
og udbrede Dansk Folkepartis Ungdoms holdninger 

(Dansk Folkepartis Ungdoms formålsparagraf: § 3. FORMÅL Landsorganisationens formål er at oplyse 
unge om DFU’s politiske program, være kritiske men loyale over for Dansk Folkeparti, motivere unge til 
at deltage i den politiske debat, samt virke som kontaktled for alle organisationens medlemmer.) 

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

DFU Århus er en selvstændig ungdomsafdeling 
 
- I udgangspunkt er åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål 

§3: Medlemmer 
Stk. 1: Medlem af DFU Århus kan enhver blive, der er medlem af Dansk Folkepartis Ungdoms 
landsorganisation, og tilslutter sig Dansk Folkepartis Ungdoms formålsparagraf, og som i øvrigt 
overholder disse vedtægters bestemmelser. 

(Dansk Folkepartis Ungdoms medlemsbestemmelse: § 4. MEDLEMMER stk. 1. Optagelse : Enhver, 
der tilslutter sig ovennævnte formål, kan søge om optagelse som medlem. Medlemskab godkendes af 
hovedbestyrelsen. Man kan ikke være medlem af en DFU lokalforening uden at være medlem af lands-
organisationen.) 

- Er demokratisk opbygget og styret 

§5: Myndighed 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Imellem generalforsamlingerne er bestyrelsen 
øverste myndighed 

§6: Generalforsamling 
Stk. 4: Stemmeret har de medlemmer, der er tilsluttet lokalforeningen og har betalt kontingent i 
indeværende år. 

- Har sit virke i Aarhus Kommune 
 
§1: Navn og hjemsted 
Stk. 2: Foreningens hjemsted er Aarhus kommune

O
P

TA
G

ELSE A
F N

Y
E M

ED
LEM

M
ER

27



REGNSKAB 2014
ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD

Rapporten kan læses i sin helhed på aauf.dk 
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LEDELSE

Daglig ledelse 

Sekretariatsleder    Thea P. Frederiksen 

Styrelse

Formand     Cecilie Hansen   Red Barnet Ungdom 

Næstformand    Nicoline Bundgaard  Frit Forum 

Kasserer     Hans Henrik Juhl   BUUSK

Børne- og ungdomskorps    Anders Jørgensen   FDF

Politiske Ungdomsforeninger  Karen Fink Bjerregaard  Konservativ Ungdom

Mellemfolkelige og internationalt 
arbejdende foreninger    Espen Krogh   Ungdommens Røde Kors

Religiøse foreninger    Nina Frøjk Hansen  KFUM & KFUK

Øvrige Foreninger     Henrik Dahlin   Konservative Studenter
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REVISIONSPÅTEGNING 
Til medlemmerne i Århus Ungdommens Fællesråd

Jeg har revideret årsrapporten for Århus Ungdommens Fællesråd for 
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014.

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

Den udførte revision

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

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

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

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Konklusion

Det er min opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af 
organisationens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 
31. december 2014 samt af resultatet af organisationens aktiviteter 
i regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014.

Aarhus, den 9. februar 2015

Lars Brix
Revisor
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HOVEDTALSOVERSIGT
Set over en 5-årig periode kan organisationens udvikling beskrives ved følgende hovedtal:

    2014  2013  2012  2011  2010
          
Resultatopgørelse          
Omsætning   930.463 898.896 894.943 928.492 956.097

Projekt- og  
aktivitetsomkostninger 285.847 289.810 274.268 287.778 297.787

Kapacitetsomkostninger 624.640 612.807 598.736 629.701 624.184

Resultat af ordinær 
primær drift   -18.608 -3.720  21.938 11.011  34.126

Resultat af finansielle 
poster    -131  -428  10  309  -671 

Resultat af 
ekstraordinære poster 0  0  22.924 0  0 

Årets resultat  -18.739 -3.292  44.872 11.320 33.445
          

Balance          

Balancesum   799.282 801.056 498.322 704.907 417.004

Investeringer i 
materielle 
anlægsaktiver  0  32.560 0  51.266 0 

Egenkapital   304.014 322.753 326.045 281.173 269.853
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STYRELSENS REGNSKABSBERETNING
Resultatopgørelsen

Årets omsætning lå på 930.463 kr., knap 50.000 kr. over det budgetterede på 
882.016 kr. Årsagen hertil skal findes dels findes i et øget tilskud til Børne- og 
Ungebyrådet, samt et ekstraordinært tilskud på 50.000 kr. til gennemførsel af 
fritidslivsundersøgelse.

Årets udgifter ligger ligeledes over det budgetterede, godt 55.000 kr. Årsagen 
hertil skal fortrinsvis findes i et øget forbrug på Børne- og Ungebyrådet, samt et 
øget forbrug på arbejdsprogrambestemte aktiviteter – i særdeleshed fritidslivs-
undersøgelsen. Der er således en overensstemmelse mellem de øgede 
indtægter og de øgede udgifter.

Grundet sekretariatslederskifte fremgår nogle ekstraordinære budgetover-
skridelser, som er forbundet hermed. Dette drejer sig om udgifter til ansættelse, 
overdragelse, repræsentation og EDB-ekvipering af den nytiltrådte sekretariat-
sledelse. Dertil kommer en uforholdsmæssigt stor gaveomkostning, som skal 
finde sin begrundelse i et større gennemløb af ansatte på sekretariatet i løbet 
af året, hvorfor der har været flere indsatser at takke for. Det er dog Styrelsens 
holdning at posten med rimelighed vil kunne trimmes, hvilket der vil blive taget 
skridt i retning mod i det kommende foreningsår. Samlet set er årets resultat 
endt med et underskud på 18.739 kr. mod et budgetteret underskud på 11.987 
kr.

Balancesummen

Balancesummen var ved årets udgang 799.282 kr., hvilket er et minimalt fald i 
forhold til 2014, hvor den beløb sig til 801.056 kr. 

Egenkapitalen inklusive henlæggelser er på 304.014 kr., idet den er faldet med 
et beløb svarende til årets resultat. Det er Styrelsens holdning, at egenkapitalens 
størrelse giver rum til et 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 regnskabsåret 2015 som følge 
af en augmentering af vores aktivitetsudgifter.
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Regnskab og Budget
Regnskab Budget Regnskab Budget

2014 2014 2013 2015

Resultatopgørelse

Kontingenter, tilskud og salg:
Kontingenter 11.122         13.104     13.416         12.792        
Adm. tilskud Samrådet 5.000           5.000      5.000           5.000          
Administrationstilskud 663.912       663.912 652.944       675.132      
Særskilt aktivitetstilskud (Sidste Skoledag / BU byråd) 241.048       184.000 211.303       391.000      
Omsætning Hyttefortegnelse 28                1.000      205              1.000          
Andre indtægter 9.718           15.000     16.379         15.000        
Tab på debitorer (365)             -          (350)             -             
Kontingenter, tilskud og salg i alt 930.463       882.016 898.896       1.099.924

Møder og honorarer:
Årsmøde 8.008           9.000      9.374           11.000        
Styrelsesmøder 5.999           8.000      8.993           7.000          
Receptioner 7.324           -          1.003           2.000          
Andre møder 6.703           6.000      4.063           6.000          
Transportomkostninger 5.049           5.000      5.658           5.000          
Telefon-kontorgodtgørelse 5.500           9.200      9.200           9.200          
Møder og honorarer i alt 38.584         37.200     38.292         40.200        

Produktions- og aktivitetsomkostninger
"Sidste Skoledag" 26.048         20.000     22.692         22.000        
Børn og Unge-Byråd 182.164       139.000 139.232       179.000      
Foreningskampagne 50                3.000      -               5.500          
Andre aktiviteter (arbejdsprogram) 54.786         35.000     71.015         220.000      
Informationsvirksomhed 4.491           10.000     1.858           7.500          
Produktionsomkostninger hyttefortegnelsen 793              4.000      4.858           2.000          
Vareforbrug vedr. andre indtægter 17.515         14.000     11.862         15.000        
Aktiviteter i alt 285.847       225.000 251.518       451.000      

Administration:
Lokaleomkostninger (Rengøring, alarm og forsikring) 29.485         25.000     12.173         27.000        
Kontorartikler, bladhold og licens 11.921         17.000     19.973         15.000        
Porto, telefon og datalinier 29.942         32.000     28.220         25.000        
Regnskab og revision 5.650           5.900      11.659         5.000          
Kontorinventar 9.064           5.000      8.073           5.000          
Fotokopiering og print 1.346           5.000      7.301           5.000          
EDB omkostninger 16.958         20.000     23.019         15.000        
Småanskaffelser, gaver og diverse 16.405         7.000      7.966           7.000          
Moms retur (16.773)        (23.000) (37.688)        (15.000)      
Administration i alt 103.997       93.900     80.696         89.000        
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Regnskab Budget Regnskab Budget
2014 2014 2013 2015

Gager og lønninger:
Gager og lønninger m.v. 875.459       835.000 850.946       711.997,50
Efter- og videreuddannelse 14.839         24.150      15.294         15.000,00     
Projektløn (164.647)      (92.000)     (96.273)        (136.390)       
Løntilskud (215.861)      (240.000) (265.798)      (75.000)         
Gager og lønninger i alt 509.790       527.150 504.169       515.608        

Afskrivninger:
Afskrivninger i alt: 10.853         10.853      27.942         10.584          

Finansieringsindtægter (netto) (1.225)          (1.600)       (1.846)          (1.500)           
Transaktionsomkostninger 1.356           1.500        1.418           1.500            

Omkostninger i alt 949.202       894.003 902.188       1.106.392     

Årets primære driftsresultat (18.739)        (11.987)     (3.292)          (6.468)           

Ekstraordinære poster -               -            -               -               
Anvendt henlæggelser -               -            -               -               
Årets resultat i alt (18.739)        (11.987)     (3.292)          (6.468)           

Balance pr. 31. december

Aktiver

Anlægsaktiver:
Inventar, maskiner og IT-udstyr 10.854         21.707

Omsætningsaktiver:
Klippekort 1.020           1.020

Omsætningsaktiver i alt 1.020           1.020

Tilgodehavender:
Hyttefortegnelse -               -               
Medlemsforeninger og øvrige debitorer 390              2.700
Told og Skat, moms -               37.688
Andre kortfristede debitorer 215.910       171.351
Periodeafgrænsningsposter 7.756           3.534
Tilgodehavender i alt 224.057       215.274

Likvide beholdninger 563.352       563.055

Aktiver i alt 799.282       801.056
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Regnskab Regnskab
2014 2013

Passiver:

Egenkapital
Primo 230.803       234.095
Årets resultat (18.739)        (3.292)          
Ultimo 212.064       230.803

Henlæggelser, aktivitet og udvikling primo 91.950         91.950
Tilgang/afgang af henlæggelser -               0
Henlæggelser, aktivitet og udvikling ultimo 91.950         91.950

Egenkapital og henlæggelser i alt 304.014       322.753

Indestående tilskudspuljer
Primo lederuddannelse 22.609         44.414
årets tilskud 58.425         38.308
årets forbrug (49.245)        (60.113)        
Ultimo lederuddannelse 31.789         22.609

Primo særligt dyrt materiel 17.608         843
årets tilskud 100.349       98.691
årets forbrug (101.614)      (81.926)        
Ultimo særligt dyrt materiel 16.343         17.608

Kreditorer:
Diverse kreditorer 56.073         3.600
Feriepengeforpligtigelser 6.933           50.241
Forpligtigelser vedr. årsskiftet 270.828       322.543
Skyldig skat og moms 113.302       61.702
Kreditorer i alt 447.136       438.086

Passiver i alt 799.282       801.056
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Forslag til arbejdsprogram 2015
Indledning
Dette arbejdsprogram beskrive de opgaver som Århus Ung-
dommens Fællesråd skal arbejde for at nå i 2015, og enkelte 
opgaver strækker sig over en længere periode. Arbejdsprogram-
met er udarbejdet i overensstemmelse med idegrundlaget og 
arbejdsprogrammet for 2014. 

Århus Ungdommens Fællesråd har til formål at:
• Samfundsengagere børn og unge
• Varetage medlemsforeningernes interesser
• Servicere medlemsforeningerne
• Varetage aarhusianske børn og unge 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
Styrelsen vil fortsætte det arbejde, der allerede er igangsat for 
at afklare medlemsforeningernes interesse og muligheder for at 
deltage i Kulturhovedstaden 2017, således at alle der ønsker at 
engagere sig får rum og midler til det, så de idebestemte fore-
ninger også bliver en synlig og vigtig del af Kulturhovedstaden.
Deadline: Udgangen af 2017

ÅUF har til formål at varetage medlemsforeningernes interesser:
2. Fritidspolitisk idekatalog
Den nuværende Sport- og Fritidspolitik gælder i perioden 2013-
2016. Styrelsen vil igangsætte udarbejdelsen af et fritidspolitisk 
idekatalog med forslag til den kommende politik, så medlems-
foreningerne kan få indflydelse.
I forbindelse med udarbejdelsen af idekataloget vil Styrelsen 
inddrage medlemsforeningerne, så forslagene afspejler deres 
ønsker bredt.
I samme periode vil Styrelsen arbejde videre med det kom-
mende fritids- og foreningshus på N.J. Fjordsgade Skole, 
således at de af vores medlemsforeninger, der har behov og 
ønske om at blive en del af det fælles hus får de bedste muligh-
eder.
Deadline: Udgangen af 2015
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3. Partnerskaber – Åben Skole
ÅUF vil i samarbejde med medlemsforeningerne undersøge 
og udarbejde forslag til partnerskaber imellem foreningerne og 
Folkeskolen i forbindelse med den nye skolereform. ÅUF ønsker 
at skabe de bedst mulige rammer for de foreninger der ønsker 
at indgå partnerskaber, så medlemsforeningerne kan gribe mu-
ligheden for at engagere sig i elevernes skoledag.
ÅUF vil forsøge at opnå finansiering til et samarbejdsprojekt, 
hvor foreningernes erfaringer samles og der udvikles nye tilbud 
fra foreningerne til skolerne. De vil styrke foreningernes mu-
lighed for at træde ind i skolen, og det vil sikre ÅUF erfaringer, 
så vi fremadrettet kan være sparringspartner for både foreninger 
og skoleaktører omkring samarbejder.
Deadline: Årsmødet 2016, herefter en integreret opgave frema-
drettet

4. Kommunikationsstrategi
Kommunikationsstrategien der blev udviklet sidste år udvides 
med et afsnit om ekstern kommunikation. I arbejdet skal indgå 
drøftelser af hvordan ÅUF bedst markerer sig som interesseor-
ganisation for medlemsforeningerne, og eventuelt hvordan ÅUF 
kan bidrage til at skabe opmærksomhed omkring de enkelte 
medlemsforeninger.
Deadline: Årsmødet 2016

5. Vedtægtseftersyn
I løbet af det kommende år vil styrelsen indgå i en dialog med 
ÅUFs medlemsforeninger om et eftersyn af ÅUFs vedtægt. 
Særligt med henblik på diskussion af kontingentberegning og 
delegeretstruktur affødt af diskussionen på årsmødet 2014. 
Deadline: Årsmødet 2016.

ÅUF har til formål at servicere medlemsforeningerne:
6. Vandseparering 
ÅUF vil afklare behov hos medlemsforeninger der oplever æn-
drede krav til vandseparering/kloakering, og bistå foreningerne 
med at leve op til reglerne f.eks. igennem rådgivning omkring 
støtteordninger.
Deadline: Årsmødet 2016

7. Medlemsbesøg
Sekretariatslederen blev ansat i november, og for at sikre for-
ståelse og indsigt i ÅUF’s mange forskellige foreningers virke og 
udfordringer vil sekretariatslederen og styrelsesmedlemmerne 
sammen tage på medlemsbesøg.
Deadline: Årsmødet 2016
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8. Åbent Hus
Der afholdes et Åbent Hus-arrangement i oktober, hvor 
medlemsforeningerne har mulighed for at møde ÅUF og hina-
nden.
Deadline: Årsmødet 2016

ÅUF har til formål at varetage børn og unges interesser
9. Fritidslivsundersøgelsens konklusioner
ÅUF undersøgte sidste år børn og unges fritidsliv i en større 
undersøgelse. På baggrund af undersøgelsens konklusioner 
vil Styrelsen drøfte initiativer, som kan fremme børn og unges 
deltagelse i foreningslivet.
Deadline: Årsmødet 2016

96.
97.
98.
99.

100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

38

FO
R

SLA
G

 TIL A
R

B
EJD

SP
R

O
G

R
A

M
 2015



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 repræsentere 
de områder paraplyen spænder over. Det gælder både 
for optagelse af medlemsforeninger og valg af sty-
relsesmedlemmer.
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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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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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Stk.4: Ved optagelsen bestemmes det, hvilken af 
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 ek-
skludere medlemmet, jf. §6, såfremt foreningen ikke 
længere 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 frem-
mødte 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 hina-
nden 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. 
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Danske Baptisters Spejderkorps 

De Grønne Pigespejdere

Det Danske Spejderkorps DUI - Leg og Virke 

Forlev Spejdercenter

Frivilligt Drenge og Pigeforbund, FDF

KFUM-spejderne i Danmark 

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, DSU

Konservativ Ungdom i Stor-Aarhus, KU

Radikal Ungdom, RU

Spejderskibet Klitta

Liberal Alliances Ungdom
 - Aarhus

Socialistisk Folkepartis Ungdom, SFU

Socialistisk UngdomsFront Aarhus, SUF

Venstre Ungdom i Aarhus, VU

Helligåndskirkens Børne- og Ungdomsarbejde

KFUM & KFUK

Luthers Mission Ungdom, LMU

M
etodistkirkens Ungdom

sforbund

Århus Baptistm
enigheds Ungdom

s Forening, ÅBUF

Saralystkirkens Børn- og Ungearbejde

Borgerlige Unge Unions Skeptikeres Klub, BUUSK

Dansk CISV, Children’s International Summer Villages

Dansk ICYE, International Cultural Youth Exchange

Den Vietnamesiske Kulturforening

Europæ
isk Ungdom

 i Aarhus

Idealistisk Ungdomsforening

K
ristelig Assyrisk Børne- og U

ngdom
sforening, K

ABU

U
ngdom

m
ens Røde Kors, U

RK

Bonus Aarhus

o.n.e. Aarhus

Youth For Understanding, Aarhus
Red Barnet Ungdom

, Aarhus

Support Initiative for Liberty and Democracy, SILBA

ALEA

Einherjerne

Eidolon Aarhus Konservative Studenter, Aarhus

Otaku Batsu Aarhus, OBA

Aarhus Diplomacy Club

Studenterhus Aarhus
Frit Forum 

Aarhus Valgm
enigheds Børn- og Ungearbejde 
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