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En af de dårligste indledninger på en samtale starter nogenlunde sådan her: ”Da jeg var ung…”

Så selvom ÅUF er ældre end mig, må jeg hellere starte et andet sted: Hvordan kan ÅUF i 2019 gøre
en forskel for børn og unge set fra min stol som kulturudvalgsformand? Og svaret kan samles i et
enkelt ord - engagement. I som arbejder med det idebestemte foreningsliv er drevet af
engagement på og for jeres respektive område. Aarhus og verden skriger på engagerede børn og
unge - så kunne I overføre det til flere, ville I gøre Aarhus og verden en tjeneste og samtidig
sandsynligvis også få det til at smitte af på jeres egen forening og sag.

Jeg var ung i 70erne og start 80erne, og dengang havde alle en sag - et engagement. Sådan er
det ikke i dag. Men I og jeres foreninger har noget I brænder for, og verden har brug for, at I og
andre unge engagerer sig i løsningen af nogle af de store udfordringer, vi står overfor. Der er nok 
at tage fat på: Klimaproblemerne, store flygtningestrømme, som følge af en urolig og ulige verden,
et globalt samfund hvor nationalstaterne kæmper forgæves mod skatteunddragelse, hvidvaskning, 
og tech-giganter, som sælger dine personlige data. Og også et ungdomsliv som for NOGLE
unge er præget af præstationsangst, manglende fællesskab og rodløshed. Et måske for dystert
billeder, for der er også meget at glæde sig over. Men der er brug for jeres engagement og for
nye løsninger - og her kan I gøre en forskel. Men hvordan…?

Jeg kunne godt tænke mig, at I bød jer til i forhold til det at drive og starte en forening op. Tag 
ud med jeres forening - gerne i samarbejde med kommunale kræfter, som arbejder i et givet 
lokalområde - og prøv at opsøge de unge i området og skab engagement og opbakning ved at 
tilbyde et fællesskab. Det kræver sikkert planlægning, især hvis det skal koordineres med skoler, 
klubber og sociale medarbejdere. Men I ville gøre en forskel. 

Sports- og fritidspolitikken vedtaget af Aarhus byråd peger netop på en sådan mulighed, og det 
gør børne- og ungepolitikken også. 

Jeg kunne også godt tænke mig, at I var endnu mere synlige på byens fine biblioteker. Her er det
gratis at lave arrangementer, og medarbejderne står parat med hjælp. Book rampen på Dokk1 og
invitér til workshop om sociale medier og digital mobning, lav klimavenlig mad på Åby Bibliotek,
lav Rap-værksted på Viby eller en aften om tro og overtro på Højbjerg. Og husk at invitere
lokalsamfundets børn og unge ind. Det er noget af det, der ligger i det moderne folkebiblioteks
DNA. I vil blive taget godt imod alle steder.

Så min opfordring til jer: Brug og del ud af jeres engagement. Aarhus og verden har brug for det.
Det giver mening…

Mvh Steen Bording Andersen
Fmd for Kulturudvalget ved Aarhus byråd
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    - fra formanden for kulturudvalget, Steen Bording Andersen
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Spejdere til studiemesse på VIA, november 2018

4H til studiemesse på VIA, november 2018
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STYRELSENS BERETNING

STYRELSEN
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Århus Ungdommens Fællesråd arbejder som paraply for at servicere 

medlemsforeningerne 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 ÅUF’s faste drift, mens andre 

planlægges igennem de årlige arbejdsprogrammer.

Status på initiativerne i arbejdsprogrammet 2018

Kulturhovedstad 2017

ÅUF’s erfaring fra Kulturhovedstadsåret er, at det er svært at konkretisere foreningernes 

deltagelsesmuligheder, og hvad man som forening kan få ud af kommunens 

europæiske titler. Den erfaring tog vi med os ind i arbejdet med Frivillighovedstadsåret, 

og det er årsagen til, at ÅUF valgte det aktivitetsbaserede koncept Børnenes Møde, 

som vores indspil til arrangementet Folkets Møde. Formålet med ÅUF’s engagement 

blev dermed synlighed over for byens børnefamilier.

Samskabelse – Åben skole

ÅUF har drevet en række succesfulde projekter om skolesamarbejde, og den viden 

er nu forankret i sekretariatet til gavn for de medlemsforeningerne, der har interesse 

for at opstarte eller styrke samarbejdet med Folkeskolen. Bl.a. har sekretariatet 

holdt oplæg for IMCC, og formidlet viden på hjemmesiden. ÅUF understøtter også 

fortsat samarbejdet mellem Kvindemusset og de politiske ungdomsforeninger om 

undervisningsforløbet ”Grundloven rager den mig?”, som er meget efterspurgt på 

skolerne. Sekretariatet er i gang med at undersøge mulighederne for at hjælpe 

spejdergrupper i kommunen med at etablere skolesamarbejder.
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Frivillighovedstad 2018

Fokus i Frivillighovedstadsåret har været todelt: At styrke og at synliggøre 

medlemsforeningernes arbejde. Det er afgjort det sidste, der har været bedst mulighed 

for under de rammer kommunen har opstillet, mens vores ambitioner om at afprøve nye 

rammer, finansieringsmuligheder mv. har været svære at indfri.

I september blev Folkets Møde afholdt over en weekend. Debatter, events, leg mv. blev 

arrangeret af foreninger, kommuner og andre aktører med fælles interesse for frivillighed. 

ÅUF’s event Børnenes Møde samlede 7 medlemsforeninger, der viste deres aktiviteter 

frem til ca. 400 besøgende sammen med de foreninger, der deltog i Sport og Fritids 

event Bevægelsesdagen. De deltagende foreninger var 4H, CISV, Einherjerne, FDF Aarhus 

Musikkreds, Palyouth, Red Barnet Ungdom og Ungdommens Røde Kors. De lavede fx 

dialogbål, kreativt værksted, fællesskabslege, rollespil, forårsruller, musik og meget 

mere. Hvis Bevægelsesdagen afholdes igen til næste år, vil ÅUF’s medlemsforeninger 

have mulighed for at deltage igen. ÅUF deltog i flere af weekendens debatter og var selv 

repræsenteret på scenen i en debat om børn og unge i foreninger.

Også i det daglige har der været momentum for kommunikation om frivillighed. Bent og 

Bente Sejersen fra DDS 1. Tranbjerg blev kåret som månedens ildsjæle af P4 Østjylland. 

Simon Kangas Larsen fra FDF Ellevang-Risskov var nomineret til Årets Ildsjæl af Aarhus 

Kommune. ÅUF’s egenproducerede videoer om medlemsforeningerne, der deltog i 

Børnenes Møde, har skabt stor aktivitet på Facebook.

Året blev afsluttet med en konference, frivilligfest og gallamiddag i Tivoli Friheden den 5. 

december, hvor ÅUF og flere af medlemsforeningerne deltog.

Vi har haft mulighed for at etablere nye netværk med flere af de andre foreningsparaplyer 

og kommunen. Vi var strategisk samarbejdspartner for Folkets møde og repræsenteret 

i magistratsafdelingen for Børn og Unges følgegruppe om frivillighed. Det styrkede 

samarbejde er en væsentlig effekt af året, og giver os bedre muligheder for at samarbejde 

om frivillighed og foreningernes vilkår, f.eks. med ny lederuddannelse på tværs af de 

folkeoplysende og frivillige sociale foreninger.

Byde det nye byråd velkommen

1. januar var starten på den nye byrådsperiode. Politikerne er gode samarbejdspartnere 

for ÅUF, og da der var flere nye ansigter, inviterede vi på en studietur. Besøgene hos 

IMCC Aarhus, FDF Århus 14. kreds, Helligåndskirkens børneklubber og Einherjerne viste 

mangfoldigheden i børne- og ungeforeningerne, og gjorde stort indtryk. Vi afholder 

derfor studietur igen i 2019. Derudover har vi mødtes med mange af de nye politikere i 

Folkeoplysnings-, Kultur- og Børn og Ungeudvalget, som er de tre udvalg vi samarbejder 

tættest med. Politisk interessevaretagelse er en fast opgave for ÅUF, som du kan læse 

mere om senere i beretningen.
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Medborgerskab

Over 250 børn var samlet til Børnenes Grundlovsdag, som ÅUF afholdt i samarbejde med Århus 

Forældreorganisation. Red Barnet Ungdom Aarhus, KFUM & KFUK’s Børnehøjskole og FDF og 

KFUM & KFUK’s internationale projekt i Myanmar deltog sammen med Børne- og ungebyrådet 

med aktiviteter. Styrelsen har besluttet at vi afholder arrangementet igen i 2019, da det er en god 

anledning til at sætte børn og unges medborgerskab og samfundsdeltagelse på dagsordenen.  

Det er samtidig 30-årsjubilæum for FN’s Børnekonvention, og vi håber at kunne skabe en endnu 

større børnefest.

ÅUF’s arbejde med de tilbagevendende opgaver

En væsentlig del af ÅUF’s virke består af de tilbagevendende opgaver. Vi har indgivet høringssvar 

og skrevet læserbreve om politiske temaer, der berører foreningslivet, f.eks. Projekt Frivillig, 

den nye bibliotekspolitik, spareforslagene i Sport og Fritid og gentænkning af tilbud i udsatte 

boligområder. Styrelsen har desuden været repræsenteret i flere politiske processer bl.a. med 

en plads i Byrådets Frivilligheds- og samskabelsesudvalg og i udviklingen af nye velfærdsmål 

for Aarhus Kommune.

ÅUF har deltaget i en bred vifte af arrangementer for at promovere medlemsforeningerne og 

diskutere fritids- og frivillighedspolitik. Bl.a. debatter under Guldkorn på Godsbanen og Folkets 

Møde.  Efter Marie Trads (Frit Forum) er udtrådt af TV2 Østjyllands bestyrelse har vi formået igen 

at få en plads, repræsenteret ved ÅUF’s formand. ÅUF tilstræber at deltage alle de steder, hvor 

vi kan få en platform for at styrke og udvikle foreninger og frivillighed.

Særligt dyrt materiel-puljen blev uddelt i foråret. 25 foreninger blev tilgodeset med ca. 120.000 

kr. til materiel, der kan understøtte foreningsaktivitet.

Den fælles anlægspulje med idrætten gav i år DDS Valhalla Gruppe et tilskud på 1,4 mio til en 

ny spejderhytte i Brabrand.

Børne- og ungebyrådet startede en ny sæson i efteråret, og har valgt temaer, der skal blive 

til forslag til Byrådet. Børne- og ungebyrådet har kunnet fejre sit 10-årsjubilæum, og der 

er mange flotte resultater at se tilbage på. De har sat ungetemaer på dagsordenen bl.a. 

førstehjælpsundervisning, ordblindhed og trivsel. Men også kæmpet for sager, der kommer alle 

byens borgere til gavn bl.a. skøjtebane, skrald og brugen af de offentlige parker. De unge bliver 

i stigende grad involveret i politikudviklingen i Aarhus. På den baggrund har ÅUF indledt en 

dialog med rådmanden for børn og unge for at styrke setup-up’et omkring dem.

Kurserne vi laver i Aarhus i forening-samarbejdet med idrætten og kommunen har igen i år været 

velbesøgt, og som noget nyt holdt vi et fælles temamøde om unge i foreninger. Derudover 

har ÅUF samarbejdet med Dansk Ungdoms Fællesråd om et kort lederuddannelsesforløb i 

efteråret, og planlægger et forløb om strategisk ledelse i foråret for bestyrelsesmedlemmer.

I år har styrelsen deltaget i flere af medlemsforeningernes arrangementer, og vi modtager altid 

gerne en invitation til at se, hvad I laver.
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Valg til Børne- og ungebyrådet 2018 - foto Martin Gravgaard
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NYT FRA SEKRETARIATET 
af sekretariatsleder Sara Springborg

På sekretariatet har vi arbejdet med at få arbejdsprogrammet til at leve og 
blive til glæde og gavn for alle jer. Det har givet mulighed for at ansætte flere 
projektmedarbejdere i årets løb. Først Nina Fredslund Ottosen, som lavede alle 
interview forud for udarbejdelsen af forslaget til strategien. Derefter Ida Binderup, 
der arrangerede Børnenes Møde som var ÅUFs bidrag til Frivillighovedstadens 
Folkets Møde. I efteråret har vi været så heldige at have Stine Alkert i praktik, som en 
del af hendes kandidatstudie. Ud over at vi kan rykke mere med flere hænder, så har 
de også givet en masse nye input og ideer til sekretariatet.

En vigtig fælles opgave på sekretariatet er det løbende arbejde med at kommunikere 
til både medlemsforeninger, samarbejdspartnere, styrelsesmedlemmer og 
lokale medier. Vi har arbejdet for at skabe god synlighed om de mange tilbud til 
medlemsforeningerne gennem: 
1. ÅUFs facebookside, hvor vi flere gange om ugen deler og poster om relevante 

arrangementer, læserbreve og andre lokalpolitiske statements, og skaber 
opmærksomhed om arbejdet i medlemsforeningerne. 

        Husk at følge os, hvis du ikke allerede gør det, og invitér meget gerne alle frivillige                                                                            
       i din forening:  www.facebook.com/aarhusungdommensfaellesraad/
2. ÅUFs nyhedsmail, som udkommer en gang om måneden med nyt om puljer, 

studiemesser, kurser, og mange andre gode tilbud til foreningerne. Hvis du ikke 
allerede får det, kan du tilmelde dig på http://aauf.dk/nyhedsbrev 

3. ÅUFs hjemmeside www.aauf.dk, hvor vi lægger information om vores 
igangværende projekter og faste tilbud. 

      Her finder du referater fra styrelsens møder, årsmødemateriale fra tidligere år,                  
      oversigt over styrelsesmedlemmer og ansatte på sekretariatet. 
    
Vi har også arbejdet løbende med at skabe synlighed om ÅUF og medlems-
foreningerne eksternt. Sammen med Styrelsen har vi skrevet høringssvar og 
læserbreve. Vi har mødtes med byrådspolitikere og forskellige forvaltninger. Vi har 
delt omtale af medlemsforeningernes gode arbejde – og det gør vi fortsat meget 
gerne i det kommende år. Bare giv os et tip.

Vi har selvfølgelig også arbejdet med mange andre opgaver i årets løb; fundraising, 
rådgivning af medlemsforeninger, deltagelse i konferencer og partnerskabsmøder 
– for bare at nævne nogle. Tak for det gode samarbejde til medlemsforeninger, 
samarbejdspartnere, styrelse og ansatte. 
Vi ses derude!

-----------------------
Sekretariatets opgave 
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.

FRA SEKRETARIATET
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Løst- og fastansatte i ÅUF 2018/2019: 

ÅUF’s sekretariat: 
Sara Springborg, sekretariatsleder
Søren Bjerre, projektmedarbejder 
Stine Borring Alkert, praktikant fra august - december 2018
Nina Fredslund Ottosen, projektmedarbejder fra april - juni 2018
Martha Jensen, bogholder 
 
Ungebyrådet: 
Amalie Ravn Østergaard, ungebyrådssekretær
Stine Borring Alkert, ungebyrådssekretær fra januar - juni 2019

Foreninger på Skemaet: 
Casper Kobberøe Fink, studentermedhjælp – til februar 2018

Børnenes Møde for frivillighed:
Ida Binderup, projektleder – fra maj til september 2018

FRA SEKRETARIATET

Ungebyrådssekretæren til ÅUF's Årsmøde  2018
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Af Thomas Røntved & Bent Sejersen, medlemmer af folkeoplysningsudvalget

I december 2017 var der valg til folkeoplysningsudvalget. Året startede derfor med valg 

af udvalgsformand. Da der ved kommunalvalget var genvalg til Rabih Azad-Ahmad som 

Rådmand for Kultur- og Borgerservice, var valget let. Som næstformand blev Torben Dreier 

genvalgt. For det idebestemte Børne- og Ungdomsarbejde var der nyvalg til Thomas 

Røntved fra 15. Aarhus – Marselisspejderne og genvalg til Bent Sejersen fra 1. Tranbjerg – 

begge fra Det Danske Spejderkorps. Udvalget er blevet større, ikke fordi der er valgt nye 

grupperinger, men fordi alle nu møder frem!

Det nye udvalg, og i særdeleshed de nye medlemmer, kom på arbejde med det samme 

med en klage over tildelt aktivitetsstøtte, samt proces med FO-klubberne omkring 

administrative retningslinjer.

Næste møde var et ”ud af huset” møde, nemlig hos Grimhøj Motocross Klub. Her var det 

igen FO-klubberne, der var på dagsordenen.

Hjemme i ”hulen” var det mediestormen omkring Cafe Kaffegal, de temabaserede tilsyn 

samt en orientering om nye ansøgninger til lokaletilskud der var på dagsorden.

Op til sommerferien var foreningskonsulenternes halvårsrapport, fordeling af aktivitets-

støtte, fordeling af lokaler i Fjordsgade samt status på fire FO-klubber på dagsorden.

Første møde efter ferien var det så FOF, der var havnet i en forespørgsel og havde foretræde. 

Derudover var der status på en FO-klub samt en klage over aktivitetsstøtte.

Derefter havde udvalget endnu et ”ud af huset” mødet, denne gang på det fantastiske 

Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Vi fik en fin rundvisning i et hus, som nok havde 

haft trange kår, hvis ikke Hans Skou m.fl. havde kæmpet for det og fået flere store fonde 

”med på vognen”.

Sidste møde blev afholdt i Fjordsgade forenings- og fritidshus. Her fik udvalget en orientering 

om arbejdet med den nye politik for Borgerservice og Biblioteker. Foreningskonsulenternes 

årsrapport, godkendelse af sammenlægningen af Move’N Act og FO-Aarhus samt status 

på Tro & love-erklæringer omkring børneattester – og her kan siges – der er plads til 

forbedringer! Men problemet er nok, at mange foreninger, der ikke har børn og unge i 

deres foreninger, ikke tror de skal aflevere en tro og love-erklæring, men det skal de for at 

låne lokaler.
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Husk ansøgningsfrist til 
særligt dyrt materielpuljen 

24. april 2019

Se mere og hent 
ansøgningsskemaet på: 

aauf.dk/medlem/saerligt-
dyrt-materiel

Børn og Unges Grundlovsdag 2018 
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OPTAGELSE AF NYE MEDLEMMER 

I år har tre foreninger søgt om optagelse: Coding Pirates Aarhus, AFS Interkultur 
Århus Lokalforening og Folkekirkens Nødhjælps Ungdom Aarhus (NU Aarhus). 
ÅUFs styrelse har behandlet de tre ansøgninger, og indstiller alle 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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AFS Interkultur Århus Lokalforening foreslås optaget i grupperingen 
Mellemfolkelige og internationalt arbejdende foreninger. 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):

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

I foreningens vedtægter §2 formål:
Foreningen er en frivillig non-profit ungdomsudvekslingsorganisation, og dens formål 
er at arbejde for fred. Gennem interkulturel læring fremmer foreningen viden om 
verdens mange forskellige kulturer og den fællesmenneskelige forståelse, hvilket 
bidrager til en fredeligere verden. 
Freden er dynamisk og er afhængig af lighed og tolerance mellem mennesker, 
nationer og kulturer. 
Foreningen bygger på respekt for forskellighed og tror på, at alle mennesker, nationer 
og kulturer er lige og har værdi for verden.

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

I foreningens vedtægter §2 formål:
Foreningen er en frivillig non-profit ungdomsudvekslingsorganisation 

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

I foreningens vedtægter §4 medlemmer:
Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål. 
Medlemmer af lokalforeningen er alle, der betaler kontingent til AFS Interkultur i 
lokalforeningens geografiske område.

 - Er demokratisk opbygget og styret

I foreningens vedtægter §7 generalforsamlingen og §8 bestyrelsen: 
Generalforsamlingen er lokalforeningens højeste myndighed (§7). 
Lokalforeningens bestyrelse består af minimum 5 og indtil 9 generalforsamlingsvalgte 
medlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af bestyrelsens 
medlemmer er til stede…. Bestyrelsen er ansvarlig for lokalforeningens økonomi og 
daglige drift. (§8)

 - Har sit virke i Århus Kommune

I foreningens vedtægter §1 navn og hjemsted
Lokalforeningens navn er AFS Interkultur Århus. 
Foreningen er hjemmehørende i Århus Kommune.
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Coding Pirates Aarhus foreslås optaget i grupperingen Øvrige foreninger. 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):

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

I foreningens vedtægter §2 formål:
Foreningens formål er at fremme børn og unges produktive og kreative it-kompetencer via 
afholdelse af ugentlige klubaftener, workshops og online kollaboration samt udvikling af 
dedikeret undervisningsmateriale sammen med andre Coding Pirates foreninger.

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

Aktiviteter er rettet mod børn og unge.

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

Foreningens medlemmer er beskrevet i vedtægternes §4 og er børn, unge, frivillige, forældre 
og værger der betaler kontingent.

 - Er demokratisk opbygget og styret

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen (§5). Bestyrelsen vælges blandt 
foreningens medlemmer. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges 
af generalforsamlingen (§7). 

 - Har sit virke i Århus Kommune
  
Foreningen har hjemsted i Aarhus Kommune (§1).
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Folkekirkens Nødhjælps Ungdom Aarhus (NU Aarhus) foreslås optaget i grupperingen 
Mellemfolkelige og internationalt arbejdende foreninger. 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):

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

I foreningens vedtægter §2 formål:
Stk. 1 Folkekirkens Nødhjælp Ungdom Aarhus har til formål at engagere frivillige unge 
i Midtjylland til at gøre en indsats til gavn for verdens fattigste og støtte Folkekirkens 
Nødhjælps Ungdom og Folkekirkens Nødhjælps arbejde nationalt og internationalt. 
Stk. 2 Folkekirkens Nødhjælps Ungdom Aarhus er tilknyttet Folkekirkens Nødhjælps 
Ungdom og arbejder i overensstemmelse med Folkekirkens Nødhjælps Ungdoms og 
Folkekirkens Nødhjælps formål og grundlæggende værdier. 

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

Fra foreningens vedtægter §2 formål:
Folkekirkens Nødhjælp Ungdom Aarhus har til formål at engagere frivillige unge i 
Midtjylland

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

I foreningens vedtægter §3 medlemmer:
Medlem er enhver som tilhører foreningens geografiske område, og som er medlem af 
Folkekirkens Nødhjælps Ungdom eller som skriftligt over for Folkekirkens Nødhjælps 
Ungdom Aarhus har erklæret sit medlemskab. 

- Er demokratisk opbygget og styret

I foreningens vedtægter §4 generalforsamling og §6 bestyrelsen: 
Folkekirkens Nødhjælps Ungdom Aarhus’ øverste myndighed er den årlige 
generalforsamling, der finder sted en gang årligt inden udgangen af september. (§4)
Foreningens daglige ledelse udøves af bestyrelsen, under ansvar for generalforsamlingen, 
der har til opgave at understøtte Folkekirkens Nødhjælps Ungdom Aarhus’ formål. (§6)

- Har sit virke i Århus Kommune

I foreningens vedtægter §1 navn og hjemsted
Stk. 1 Foreningens navn er Folkekirkens Nødhjælps Ungdom Aarhus.
Stk. 2 Foreningen hører hjemme i Midtjylland. 
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REGNSKAB 2018
ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD

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

REG
N

SKAB
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LEDELSE

Daglig ledelse 

Sekretariatsleder    Sara Springborg 

Styrelse

Formand     Cecilie Hansen, Red Barnet Ungdom   
   
Næstformand    Nina Frøjk Hansen, KFUM & KFUK

Kasserer     William Holm Barreth, Konservativ Ungdom

Børne- og ungdomskorps    Rune Kløve Junge, FDF

Politiske Ungdomsforeninger  Camilla Bruhn, Radikal Ungdom

Mellemfolkelige og internationalt 
arbejdende foreninger    Marten Appel, Europæisk Ungdom 

Religiøse foreninger    Nicolai Davies, Helligåndskirken B&U

Øvrige Foreninger     Søren Krarup, Konservative Studerende
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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 2018.

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 bankbeholdninger 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 2018 samt af resultatet af 
organisationens aktiviteter i regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018.

Aarhus, den 23. januar 2019

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

Årsrapport for Århus Ungdommens Fællesråd for 2018 - 6 

Hovedtalsoversigt 
 
Set over en 5-årig periode kan organisationens udvikling beskrives ved følgende hovedtal: 
 
 
 
 
   2018  2017  2016  2015  2014 

            
Resultatopgørelse           
Omsætning  960.351  1.030.559  1.017.330  1.053.520  930.463 
Projekt- og 
aktivitetsomkostninger 321.255  373.254  390.863  410.132 

 
324.431 

Kapacitetsomkostninger 527.008  542.987  549.055  608.252  624.640 
Resultat af ordinær primær drift 112.088  114.318  77.412  35.136  -18.608 
Resultat af finansielle poster -801  -1866  -2634  -3072  -131 
Resultat af ekstraordinære poster 0  0  14.340  -20000  0 
Årets resultat  111.287  112.452  89.118  12.064  -18.739 

            
Balance            
Balancesum  819.207  667392  778.540  523.742  799.282 
Investeringer i materielle          
anlægsaktiver           
Egenkapital  643.924  532.637  420.185  336.078  304.014 
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I denne regnskabsberetning tages udgangspunkt i budgettet, som det blev fremlagt på Årsmødet 

2018, selvom der midtvejs i året blev lavet en mindre budgetjustering. 

Resultatopgørelsen

Årets omsætning lå på 960.351 kr., hvilket er over de 902.764 kr., som var budgetteret for 2018. 

Den øgede omsætning skyldes dels, at vi fik godt 43.000 kr. fra Aktivitetspuljen i Sport og Fritids-

forvaltningen til at lave arrangementet Børnenes Møde som en del af Frivillighovedstadsåret. Dels 

fik Børne- og ungebyrådet godt 20.000 til at lave en skolebesøgskampagne i foråret. Årets resultat 

blev et overskud på 111.287 kr. mod budgetteret underskud på 97.511 kr. Overskuddet skyldes flere 

ting; dels har vi via fundraising til vores projekter fået dækket udgifter, som vi ellers skulle have brugt 

af egne midler, dels er der brugt mindre på løn, møder og administration end budgetteret.  

Hovedpunkter i regnskabet 2018: 

- Der var i budgettet afsat 142.000 kr. til arbejdsprogramrelaterede aktiviteter. Vi kom dog  

 fint i mål med indholdet i arbejdsprogrammet med en mindre udgift end budgetteret   

 på 92.106 kr. 

- Lønomkostningerne har været omtrent som budgetteret på 650.496 kr. Når den samlede  

 lønudgift alligevel er blevet næsten 100.000 kr. mindre end budgetteret, skyldes det   

 primært at en større del af lønnen end forventet er blevet dækket af projektmidler og som  

 en del af aktiviteterne i arbejdsprogrammet.

- Vi har brugt 22.418 kr på kontorinventar mod budgetteret 5000 kr. Den ekstra udgift er gået  

 til at få indrettet sekretariatet færdigt. Efter at vi har boet på N.J. Fjords Gade 2K siden   

 foråret 2017 var det på tide at få de sidste ting på plads.

Balancesummen var ved årets udgang 819.207 kr. mod 667.392 kr. sidste år. 

Egenkapitalen og henlæggelser er i alt 643.924 kr. mod 532.637 kr. sidste år.

Det er styrelsens holdning, at egenkapitalen giver rum til øget aktivitetsniveau i 2019, idet beløbet 

overstiger det niveau, som skønnes nødvendigt, for at foreningen har en passende økonomisk sikring. 

Af denne årsag budgetterer styrelsen med et underskud i 2019 på 51.636 kr., som gør det muligt at 

afsætte 100.000 kr. til de årsmødebestemte aktiviteter. 
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Årsrapport for Århus Ungdommens Fællesråd for 2016 - 9

Regnskab Budget Regnskab Budget
2018 2018 2017 2019

Resultatopgørelse

Kontingenter, tilskud og salg:
Kontingenter 14.664               14.352           13.666               17.900           
Adm. tilskud Samrådet 6.000                 5.000             5.000                 6.000             
Administrationstilskud 687.288             684.412         684.412             687.000         
Særskilt aktivitetstilskud (BU byråd) 244.416             179.000         246.856             204.000         
Omsætning Hyttefortegnelse -                 -                     -                 
Andre indtægter 7.983                 20.000           80.626               -                 
Tab på debitorer -                 -                     
Kontingenter, tilskud og salg i alt 960.351             902.764         1.030.559          914.900         

Møder og godtgørelser:
Årsmøde 7.042                 7.500             5.968                 7.500             
Styrelsesmøder 5.472                 8.000             5.530                 7.000             
Receptioner -                     -                 1.609                 -                 
Andre møder 457                    7.500             2.129                 7.000             
Transportomkostninger 2.328                 4.500             3.318                 4.500             
Telefon-kontorgodtgørelse 9.200                 9.200             9.200                 9.200             
Møder og honorarer i alt 24.500               36.700           27.754               35.200           

Produktions- og aktivitetsomkostninger
"Sidste Skoledag" -                     -                 13.190               -                 
Børn og Unge-Byråd 200.673             179.000         179.000             179.000         
Foreningskampagne 740                    2.000             668                    2.000             
Andre aktiviteter (arbejdsprogram) 92.106               142.000         142.793             100.000         
Informationsvirksomhed 3.236                 7.000             9.516                 3.000             
Produktionsomkostninger hyttefortegnelsen -                     -                 333                    -                 
Aktiviteter i alt 296.755             330.000         345.500             284.000          

Administration:
Lokaleomkostninger (Rengøring, alarm og forsikring) 21.068               30.000           27.643               25.000           
Kontorartikler, bladhold og licens 7.410                 13.000           10.502               10.000           
Porto, telefon og internet 8.810                 14.500           7.151                 10.500           
Regnskab og revision 17.112               15.000           8.724                 9.000             
Kontorinventar 22.418               5.000             20.304               5.000             
Fotokopiering og print (156)                   7.000             5.270                 2.000             
IT-omkostninger 19.672               10.000           5.304                 10.000           
Småanskaffelser, gaver og diverse 3.920                 10.000           5.531                 7.000             
Moms retur (13.337)              (8.000)            (14.688)              (10.000)          
Administration i alt 86.918               96.500           75.741               68.500           

Regnskab og budget
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Regnskab Budget Regnskab Budget
2018 2018 2017 2019

Gager og lønninger:
Gager og lønninger m.v. 650.496             654.180         690.422             725.156         
Efter- og videreuddannelse 17.950               20.000           29.574               5.000             
Projektløn (228.356)            (139.605)        (252.750)            (152.320)        
Løntilskud -                     -                     
Gager og lønninger i alt 440.090             534.575         467.246             577.836         

Afskrivninger:
Afskrivninger i alt: -                     

Finansieringsindtægter (netto)
Transaktionsomkostninger 801                    2.500             1.866                 1.000             

Omkostninger i alt 849.064             1.000.275      918.107             966.536         

Årets primære driftsresultat 111.287             (97.511)          112.452             (51.636)          

Ekstraordinære poster
Momskorrektion tidl. År
Anvendt henlæggelser -                     
Årets resultat i alt 111.287             (97.511)          112.452             (51.636)          

Balance pr. 31. december

Aktiver

Anlægsaktiver:
Inventar, maskiner og IT-udstyr

Omsætningsaktiver:

Omsætningsaktiver i alt

Tilgodehavender:
Hyttefortegnelse
Medlemsforeninger og øvrige debitorer 12.954               
Told og Skat, moms (11.916)              
Andre kortfristede debitorer 50.415               
Periodeafgrænsningsposter 1.821                 
Tilgodehavender i alt 12.954               -                  40.320               

Likvide beholdninger 806.253             627.072             

Aktiver i alt 819.207             -                  667.392             
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Regnskab Regnskab
2018 2017

Passiver:

Egenkapital
Primo 425.698             313.246             
Årets resultat 111.287             112.452             
 536.985             -                  425.698             

Henlæggelser, aktivitet og udvikling primo 106.939             106.939             
Tilgang/afgang af henlæggelser -                     

Henlæggelser, aktivitet og udvikling ultimo 106.939             -                  106.939             

Egenkapital og henlæggelser i alt 643.924             -                  532.637             

Indestående tilskudspuljer
Primo lederuddannelse 28.279               9.416                 
årets tilskud 52.366               80.308               
årets forbrug (43.178)              (61.445)              
Ultimo lederuddannelse 37.467               -                  28.279               

Primo særligt dyrt materiel 20.362               16.871               
årets tilskud 103.882             103.447             
årets forbrug (115.286)            (99.956)              
Ultimo særligt dyrt materiel 8.958                 -                  20.362               

Kreditorer:
Diverse kreditorer
Feriepengeforpligtigelser 50.491               50.491               
Forpligtigelser vedr. årsskiftet 25.799               35.623               
Skyldig skat og moms 52.568               
Kreditorer i alt 128.858             -                  86.114               

Passiver i alt 819.207             -                  667.392             
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Styrelsen indstiller, at kontingentet fastholdes på 
425 kroner årligt.

KFUM & KFUK til studiemesse på Aarhus universitet
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Forslag om vedtægtsændring om valgbarhed til styrelsen

Forslagsstiller: Styrelsen

Motivation:
Styrelsen ønsker at præcisere, hvem der er valgbare til styrelsen på opfordring fra 
dirigenterne på Årsmødet i 2018. I dag er dette kun beskrevet under Årsmødets 
dagsorden.

Afstemningsproceduren har hidtil været, at der ved stemmelighed bliver foretaget 
lodtrækning. Den nye formulering giver mulighed for, at der gennemføres en afstemning 
med én stemme pr. forening, inden det eventuelt vil være nødvendigt at skride til 
lodtrækning.

Nuværende ordlyd 1:
§ 10, stk. 4, 7d:
Valg af: 1 styrelsesmedlem + 1 personlig suppleant fra hver gruppering, jvf. § 3, stk. 4.

Tilføjelse til nuværende ordlyd 1: – Indsættes som nyt § 9 stk. 2
Valgbare er alle medlemmer af medlemsforeningerne. Ingen kan vælges til et tillidshverv 
uden at være til stede eller have givet skriftligt tilsagn.

Nuværende ordlyd 2:
§ 12. Årsmødets beslutninger, herunder valg, sker ved almindeligt stemmeflertal, hvis ikke 
andet er anført.

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

Tilføjelse til nuværende ordlyd 2: Tilføjes til §13, stk 1
Ved stemmelighed tælles en stemme pr. forening.  
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Forslag om strategi for Århus Ungdommens Fællesråd 2019-2021

Forslagsstiller: Styrelsen

Motivation:
Med udgangspunkt i ÅUF’s formål er ambitionen for de kommende tre år:
At skabe de bedst mulige vilkår for børne- og ungdomsforeninger i Aarhus. 
 
Strategien for 2019-2021 angiver, hvordan vi vil arbejde for det, og hvilke effekter vi forventer. 

Strategien har status på niveauet mellem (det evige) formål og (det årlige) arbejdsprogram.

Det betyder at idegrundlag og kommunikationsstrategi nedlægges (med 
kommunikationsstrategi dermed også mission og vision).

         

Strategiens 4 hovedtemaer

1. Styrke foreningernes ledelser 

Vi vil nå dette mål ved at:

- Tilbyde eller formidle ledelsesuddannelse for frivillige i medlemsforeningerne

- Dele erfaringerne, når en medlemsforening har haft gavn af rådgivning og støtte fra  
 ÅUF - til inspiration for andre medlemsforeninger.

- Lære medlemsforeningerne bedre at kende gennem besøg og netværk. 

- Understøtte foreningsudvikling i medlemsforeningerne. Dette sker gennem relevante  
 kursustilbud, individuel rådgivning og netværksdannelse mellem medlemsforeninger.

2. Skabe synlighed om foreningernes arbejde, for at alle børn og unge i Aarhus kender  
 til mulighederne for et aktivt fritidsliv i en forening. 

Vi vil nå dette mål ved at:

- Facilitere at medlemsforeningerne kan møde børn og unge på ungdomsuddannelser,  
 via skolesamarbejder, på biblioteker, ved studiemesser og andre steder, hvor børn og  
 unge færdes. 
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3. Sætte foreningernes vilkår på dagsordenen hos lokale beslutningstagere,  
 for at styrke rammerne for foreningslivet i Aarhus.

Vi vil nå dette mål ved at:

- Skabe opmærksomhed om foreningernes store indsats blandt    
 beslutningstagere og samarbejdspartnere – blandt andet med eksempler  
 fra medlemsforeningerne til beslutningstagere. 

- Styrke relationsarbejdet, ud fra en grundopfattelse af, at ÅUF er de   
 mennesker, som er involveret i styrelsen og på sekretariatet. Vi kan kun  
 påvirke beslutningstagerne ved at bringe os selv i spil.

- Være foreningernes vagthund, når der er noget lokale beslutningstagere bør  
 eller kan gøre bedre på foreningsområdet. Derfor skal vi være eksperter  
 på børne- og ungdomsforeningsområdet i Aarhus Kommune, der følger med  
 i udviklingen på de relevante politikområder og taler foreningernes sag. 

4. Sikre at foreningerne får størst mulig gavn af ÅUFs tilbud ved at   
 kommunikere målgrupperettet og tydeligt

Vi vil nå dette mål ved at:

- Kommunikere klart, hvordan vi mener, at medlemsforeningerne skal   
 prioritere vores forskellige indsatser og tilbud. 

- Fokusere på hvad medlemsforeningerne kan bruge ÅUF til. 

- Kommunikere til mere afgrænsede målgrupper med den relevante
 information. Fx ved at kommunikere mere differentieret til    
 medlemsforeningerne efter emne, geografi eller interesser.
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Studietur til medlemsforeninger 2018
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Indledning

Dette arbejdsprogram beskriver de opgaver, som Århus Ungdommens Fællesråd 
skal arbejde for at nå i 2019. Arbejdsprogrammet tager udgangspunkt i strategien 
for 2019-2021 og arbejdsprogrammet for 2018.

De fire temaer i strategien for 2019-2021 er

• Styrke foreningernes ledelser
• Skabe synlighed om foreningernes arbejde
• Sætte foreningernes vilkår på dagsordenen hos lokale beslutningstagere
• Kommunikere målgrupperettet og tydeligt

Styrke foreningernes ledelser 

1. Ledelsesuddannelse for frivillige

ÅUF ønsker at styrke medlemsforeningerne ved at tilbyde en ledelsesuddannelse 
for bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige med ledelsesopgaver - gerne i 
samarbejde med andre organisationer, så flest mulige får glæde af uddannelsen. 
ÅUF vil fortsætte arbejdet med at tilbyde kurser til alle foreningsaktive indenfor 
en række relevante emner gennem samarbejdet Aarhus i Forening.

Studietur til medlemsforeninger 2018
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Skabe synlighed om foreningernes arbejde, for at alle børn og unge i Aarhus 
kender til mulighederne for et aktivt fritidsliv i en forening. 

2. Børn og Unges Grundlovsdag 2019

ÅUF vil gennem Børn og Unges Grundlovsdag d. 4. juni 2019 skabe en platform for, 
at medlemsforeningerne kan møde børn og unge i hele Aarhus. Børn og Unges 
Grundlovsdag arrangeres i samarbejde med Århus Forældreorganisation og 
Pædagoguddannelsen på VIA. Alle medlemsforeninger inviteres til at byde ind med 
aktiviteter, der sætter fokus på børns ret til at være forskellige – fx have forskellige 
fritidsinteresser.   

3. Samarbejde mellem skoler og foreninger 

De seneste tre år har ÅUF haft fokus på at skabe samarbejde mellem skoler og 
foreninger. Det har givet en række erfaringer, som nu skal bruges til at rådgive 
foreninger, der ønsker at indgå i skolesamarbejde. ÅUF vil også undersøge 
mulighederne for et pilotprojekt, der kan skabe nye samarbejdsformer mellem 
skoler og foreninger. 

4. Kampagne ved Europa-Parlamentsvalget i maj 

Mange medlemsforeninger arbejder med at styrke unges deltagelse ved valg. I 
forbindelse med valget til Europa-Parlamentet vil ÅUF facilitere et samarbejde på 
tværs af alle interesserede medlemsforeninger om en valgkampagne målrettet 
unge i Aarhus. En del af kampagnen kunne være et vælgermøde i samarbejde 
med og målrettet unge i foreningerne. Med indsatsen vil ÅUF understøtte og skabe 
synlighed om foreningernes arbejde for unges demokratiske deltagelse. 
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Sætte foreningernes vilkår på dagsordenen hos lokale beslutningstagere, for at 
styrke rammerne for foreningslivet i Aarhus.

5. Studietur for medlemmer af Folkeoplysningsudvalget
ÅUF varetager bedst foreningernes interesser med en god relation til 
byrådsmedlemmerne og øvrige beslutningstagere. ÅUF vil følge op på sidste års 
succesfulde studietur for byrådsmedlemmerne ved at invitere medlemmerne af 
Folkeoplysningsudvalget på studietur rundt til medlemsforeningerne. På den måde 
vil ÅUF give udvalgsmedlemmerne mulighed for at opleve børne- og ungdoms-
foreningernes store indsats i praksis.

6.	 Indflydelse	på	ny	politik	for	borgerservice	og	biblioteker	

I løbet af 2019 skal byrådet vedtage en ny Politik for Borgerservice og Biblioteker. 
Styrelsen vil arbejde for, at medlemsforeningerne bliver hørt i alle dele af politik-
formuleringsprocessen. Et særligt fokus for Styrelsen er at sikre  bedst mulig adgang 
til at bruge bibliotekernes faciliteter til foreningsaktiviteter. 

7. Fjordsgade forenings- og fritidshus

I 2018 slog Fjordsgade forenings- og fritidshus dørene op for de første brugere, og alle 
medlemsforeninger kan nu booke husets faciliteter. ÅUF har deltaget i drøftelserne 
om foreningshuset fra start, og ÅUF vil fortsat arbejde for, at medlemsforeningerne 
bliver inddraget i organiseringen af huset og kan være med til at sætte rammerne 
for aktiviteter i huset.

8. Partnerskab for frivillighed

ÅUF har været engageret i Frivillighovedstaden med forskellige initiativer - herunder 
i den strategiske partnerskabsgruppe for Folkets Møde. Partnerskabsgruppen 
har givet et godt samarbejde mellem de store organisationer på det frivillige 
foreningsområde, og fortsætter som forum for sparring og koordination efter 
afslutningen af Frivillighovedstadsåret. ÅUF vil fortsætte engagementet i partner-
skabsgruppen for at fastholde fokus på frivillighed og foreningsliv hos politikere og 
forvaltning.  
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Sikre at foreningerne får størst mulig gavn af ÅUFs tilbud ved at kommunikere 
målgrupperettet og tydeligt

9.	 Effektiv	medlemskommunikation

Der er et stort ønske fra medlemsforeningerne om mere målrettet 
kommunikation fra ÅUF. Styrelsen vil derfor undersøge, hvordan ÅUF kan 
kommunikere effektivt til mere afgrænsede målgrupper - fx via Facebook og 
andre sociale medier. 

10. Målrette invitationer til forskellige studiemesser

ÅUF samarbejder med en række studiemesser på de forskellige 
uddannelsesinstitutioner, hvor medlemsforeningerne er inviteret til at deltage. 
ÅUF vil arbejde for at kommunikere mere klart til medlemsforeningerne, hvad de 
får ud af det, og hvilke messer der er mest relevante for hvilke foreninger.

11. Afdække muligheder for opdatering af navn og formål

I forbindelse med strategiarbejdet har styrelsen drøftet, om en opdatering af 
ÅUF’s navn og formål vil give en bedre forståelse af ÅUF’s arbejde for både 
medlemsforeninger og samarbejdspartnere. Styrelsen vil derfor afdække 
muligheder og udfordringer ved at opdatere navn og formål til et mere 
tidssvarende sprog. 

ÅUFs Årsmøde 2018
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PERSONVALG
Medlemmer af ÅUF’s medlemsforeninger kan stille 
op til ÅUF’s styrelse helt frem til valget på Årsmødet. 

Her får du et overblik. 

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

Nuværende næstformand, Nina Frøjk Hansen 
(KFUM og KFUK), stiller op.

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

Formand for Ungdommens Røde Kors Aarhus, Ida 
Binderup, stiller op

Kasserer
Nuværende kasserer, William Holm Barreth 
(Konservativ Ungdom), genopstiller ikke.

Nuværende styrelsesmedlem Nicolai Davies 
(Helligåndskirkens Børne- og Ungdomsarbejde), 
stiller op

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

Styrelsen mødes første gang til Styrelses-
seminaret d. 24. marts.

PERSO
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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 rådmanden.

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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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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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 Kommune. 

Formål: 

§2: ÅUF’s formål er at være fællesrepræsentation for aarhusiansk, demokratisk børne- og ung-
domsarbejde 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 sam-
menholdet og den indbyrdes forståelse blandt unge og deres foreninger. ÅUF skal arbejde for at 
øge unges forståelse for og deltagelse i de demokratiske beslutningsprocesser, stimulere til sam-
fundsengagement 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 førstkom-
mende Årsmøde, deltage i ÅUF’s virke, 
dog uden stemmeret. Styrelsen fastsætter et kontingent for perioden indtil optagelsen. 
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Einherjerne - foto af Christian Niclas Christiansen
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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 kon-
tingent. 
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 ekskludere restanter eller bemyndige Styrelsen til 
administrativt 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 væsen-
tlige ændringer i foreningens virksomhed eller struktur. 

Stk.2: Drages et medlemsskab i tvivl pga. væsentlige ændringer i foreningens vedtægter, virk-
somhed eller struktur, skal sagen forelægges førstkommende Årsmøde til afgørelse. Årsmødet 
kan vælge at ekskludere 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 medlemsforen-
ing. De fremmødte delegerede skal udgøre mindst 1/2 af de 
stemmeberettigede delegerede. 

§7: Medlemmer der ønsker at udtræde af ÅUF, skal meddele dette skriftligt til Styrelsen. Ud-
meldelse træder i kraft straks. Kontingent tilbagebetales ikke. 

Einherjerne - foto af Christian Niclas Christiansen
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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. 

Temaaften med Søren Østergaard 
fra Center for Ungdomsstudier
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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 vedtægtsændringer, 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 anvendes i overensstemmelse med formålet, jvf. §2. 
Beslutningen 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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Børnenes Møde 2018 ved Folkestedet


