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Fællesrådene i Aarhus er en utrolig vigtig del af det demokratiske fundament i 
Aarhus. Jeg har gennem flere år personligt haft et stort udbytte af at samarbejde 
med fællesrådene, herunder Århus Ungdommens Fællesråd. 

Ungdommen repræsenterer fremtiden. Jeg oplever, at unge mennesker i dag er 
blevet meget mere engagerede i samfundsforhold de seneste år. Ikke mindst 
indenfor klimadebatten, hvor ungdommens stemme er toneangivende over hele 
verden, men også på andre vigtige områder. 
Jeg er selv meget optaget af at få gennemført FNs 17 Verdensmål, og netop her 
møder jeg et enormt engagement blandt unge.

Derfor er jeg også glad for at sende en hilsen til Århus Ungdommens Fællesråds 
årsmøde.
Et af emnerne på årsmødet er, hvordan vi skaber en god velkomst for nye 
medlemmer i foreningerne og får dem til at føle sig som en del af fællesskabet. Det 
er en af mine vigtigste politiske dagsordener. At skabe nogle sunde fællesskaber, 
hvor der er plads og rum til alle. 

Aarhus vokser i indbyggertal. Vi har netop passeret 350.000 borgere, og der bliver 
hele tiden flere nye aarhusianere. Vi er også en international by, som modtager 
nye borgere fra udlandet, der endnu ikke har etableret et netværk i Danmark. Her 
er foreningslivet en oplagt måde, hvor man kan træde direkte ind i dansk kultur og 
møde danskerne. Samtidig er foreningslivet måske verdens bedste introduktion til 
demokratiet. 
Aarhus skal være en god by for alle, og det har vi alle et ansvar for. Derfor er jeg 
glad for, at Århus Ungdommens Fællesråd tager emnet op.

Godt årsmøde!

 Rabih Azad-Ahmad
 Rådmand for Kultur og Borgerservice

H
IL

S
E

N
 FR

A
 R

Å
D

M
A

N
D

E
N

 FO
R

 K
U

LT
U

R
 O

G
 B

O
R

G
E

R
S

E
R

V
IC

E

HILSEN TIL ÅUF'S ÅRSMØDE
   

Rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad



Årsmøde 2020 | 3

IN
D

H
O

L
D

INDHOLDSFORTEGNELSEINDHOLDSFORTEGNELSE  
Dagsorden         side 4

Beretninger        side 6-14

Særligt dyrt materiel 2020     side 15

Optagelse af nye medlemmer    side 16-19

Høringssvar fra ÅUF      side 20

Regnskab 2019       side 21-28

Kontingent        side 29

Indkomne forslag       side 29-30

Presse 2019       side 31

Forslag til arbejdsprogram 2020    side 32-34

Personvalg        side 35

Vedtægter for ÅUF      side 36-40

Åbning af Folkets Møde -  fotograf Per Bille



4 | Årsmøde 2020

1. Velkomst og åbning af Årsmødet 2020 ved  
 formanden
 a. Valg af dirigent 
 b. Valg af stemmetællere 

2. Optagelse af nye medlemmer 
 a. Elysion
 b. AIESEC Aarhus
 c. Natur & Ungdom Aarhus

3. Behandling af foreninger i kontingentrestance 

4. Formandens beretning 

5. Godkendelse af det reviderede regnskab 
 a. Budget til orientering 

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende  
 regnskabsår 

7. Indkomne forslag
 a. Forslag om vedtægtsændring om ÅUFs  
  formål

Oplæg om hvordan vi skaber den gode velkomst til 
nye frivillige i foreningerne v. Nikolaj Ahlburg, stifter og 
leder af foreningen NaturRetur i Aarhus. 

Pause

8. Fastsættelse af arbejdsprogram

9. Valg af: 
 a. Formand 
 b. Næstformand 
 c. Kasserer 
 d. 1 styrelsesmedlem og 1 personlig   
  suppleant fra hver gruppering 
 e. 1-2 revisorer + 1 revisorsuppleant 

10. Fastsættelse af dato for næste årsmøde 

11. Eventuelt
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STYRELSENS BERETNING
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Århus Ungdommens Fællesråd arbejder som paraply for at skabe de bedst mulige 

vilkår for børne- og ungdomsforeninger i Aarhus. Derudover har ÅUF til formål at 

servicere medlemsforeningerne og varetage deres interesser samt at understøtte det 

samfundsengagerende arbejde i børne- og ungdomsforeningerne. En række opgaver 

går igen fra år til år som en del af ÅUFs faste drift, mens andre planlægges igennem 

de årlige arbejdsprogrammer. Arbejdsprogrammet for 2019 har taget udgangspunkt i 

strategien for 2019-2021 og berører derfor følgende fire punkter: 

- Styrke foreningernes ledelser

- Skabe synlighed om foreningernes arbejde

- Sætte foreningernes vilkår på dagsordenen hos lokale beslutningstagere

- Kommunikere målgrupperettet og tydeligt

Status på initiativerne i arbejdsprogrammet 2019

Ledelsesuddannelse for frivillige 

ÅUF har i år sat fokus på at styrke medlemsforeningerne ved at tilbyde en 

ledelsesuddannelse for bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige med 

ledelsesopgaver. Det har blandt andet resulteret i, at 13 frivillige fra syv forskellige 

foreninger deltog på en uddannelse i strategisk ledelse, som vi afholdt 19. marts og 2. 

april. Derudover har ÅUF i samarbejde med Frivilligcenter Aarhus, Muskelsvindfonden, 

Jysk Børneforsorg og Visit Aarhus afholdt ’Lyst til ledelse – et introkursus i 

ledelse for frivillige’. Gennem samarbejdet Aarhus i Forening, som består af ÅUF, 

Idrætssamvirket, DGI Østjylland og Sport og Fritid, er der blevet afholdt 22 kurser 

– nogle med ledelsesfokus og andre med fokus på kommunikation, økonomi og 

demokrati i foreningerne. Som et sidste tiltag afholdt ÅUFs styrelse kursus i den gode 

foreningskultur i samarbejde med Center for Frivilligt Socialt Arbejde 28. november 

med 13 deltagere fra syv forskellige medlemsforeninger. 

Kursus i ledelse af frivillige
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Børn og Unges Grundlovsdag 2019

For tredje år var ÅUF, sammen med Århus Forældreorganisation og Pædagoguddannelsen 

VIA med til at arrangere Børn og Unges Grundlovsdag 4. juni 2019. I år var temaet børn og 

unges ret til forskellighed, hvilket er en del af FN’s Børnekonvention. Red Barnet Ungdom 

Aarhus, Ungdommens Røde Kors Aarhus, Folkekirkens Nødhjælps Ungdom Aarhus og 

Sexekspressen hos IMCC Aarhus deltog med aktiviteter tre forskellige steder i byen. Som 

et nyt tiltag deltog ÅUF i undervisningen af de pædagogstuderende på VIA som en del af 

deres forberedelser til dagen. Fire medlemsforeninger fortalte med stort engagement om 

deres foreningsaktiviteter og det gode fællesskab i foreningerne, og de studerende tog 

rigtig godt imod. 

Styrelsen har besluttet, at ÅUF er med til at holde arrangementet igen 3. juni 2020, 

for Børn og Unges Grundlovsdag er en god mulighed for at sætte børn og unges 

medborgerskab og rettigheder på dagsordenen, og samtidig er det en platform for 

medlemsforeningerne til at møde en masse børn, unge og studerende.  

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. Derfor har vi ansat en projektmedarbejder, som har haft til 

opgave at understøtte og hjælpe foreninger, der ønsker at samarbejde med den lokale 

skole. Alle foreninger fik i juli en invitation til at starte samarbejde med den lokale skole 

med hjælp fra ÅUF, og selvom interessen ikke var overvældende, så gav det et par positive 

tilbagemeldinger. Særligt De Grøne Pigespejdere i Hasle-Møllevang har set mulighederne 

i et skole-foreningssamarbejde og er gået i gang med at forberede sig til et samarbejde 

i foråret. I efteråret har vi på Facebooksiden delt gode erfaringer med skolesamarbejde 

fra Spejderne på Christiansbjerg og FDF Hjortshøj med det formål at formidle de gode 

eksempler mellem medlemsforeningerne og på den måde skabe inspiration på tværs.

Kampagne ved Europa-Parlamentsvalget i maj

I forbindelse med valget til Europa-Parlamentet faciliterede ÅUF et samarbejde på tværs 

af alle interesserede medlemsforeninger om en valgkampagne målrettet unge i Aarhus. 

Dermed var ÅUF med til at understøtte og skabe synlighed om foreningernes arbejde 

for unges demokratiske deltagelse. For at finansiere dette søgte og modtog ÅUF støtte 

fra Tuborgfondet. Midlerne blev brugt til: Afholdelse af et tværpolitisk gadeevent på 

Europadagen 9. maj med deltagelse af alle de politiske ungdomsforeninger og Europæisk 

Ungdom Aarhus på Store Torv. Og et brevstemmeevent på DOKK1 21. maj, hvor unge 

blev opfordret på Facebook til at komme og brevstemme og få kaffe og chokolade. Og 

PR-materiale i form af Roll-ups og flyers med teksten ’(be)stemmer du? Husk EP-valget 

26. maj’. På valgdagen afholdt Europæisk Ungdom Aarhus en valgfest i samarbejde med 

Studenterhus Aarhus, hvor alle i medlemsforeningerne var inviteret. 

Mens 66 procent af alle danskere stemte ved EP-valget søndag 26. maj, valgte ikke 

mindre end 71,3 procent af vælgerne i Aarhus søndag at sætte kryds på en stemmeseddel 

med kandidater til Europa-Parlamentet, og blandt disse var et stort antal unge.
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Studietur for medlemmer af Folkeoplysningsudvalget

ÅUF arbejder hele tiden for at skabe en bedre forståelse for foreningslivet og dets vilkår. 

Derfor afholdt ÅUF 26. september studietur for Folkeoplysningsudvalgets medlemmer. 

Her besøgte vi DDS 2. Højbjerg Gruppe, KFUM og KFUK’s UngeVoksne på Frederiksbjerg 

og Ungdommens Røde Kors Aarhus’ genbrugsbutik Krydsfelt. Både foreninger, 

udvalgsmedlemmer og styrelsesmedlemmer var glade for muligheden for at opleve 

foreningernes indsats i praksis. Som optakt til turen havde ÅUFs formand lejlighed til 

at fortælle om ÅUF på Folkeoplysningsudvalgets møde samme dag. På den måde gav 

studieturen også en anledning til at give udvalgsmedlemmerne mere viden om ÅUFs 

arbejde.

Indflydelse på ny Politik for Borgerservice og Biblioteker

I marts sendte Kulturforvaltningen deres udkast til en ny Politik for Borgerservice og 

Biblioteker for 2019-2022 i tre ugers offentlig høring. I den forbindelse indsendte ÅUF 

et høringssvar med fokus på mulighederne for at anvende bibliotekernes faciliteter 

til foreningsaktiviteter. I juni 2019 vedtog byrådet den ny Politik for Borgerservice 

og Biblioteker. ÅUF har desuden arbejdet i et tværgående sparringsforum med de 

øvrige foreningsparaplyer for at dele erfaringer og udfolde mulighederne for brug af 

bibliotekerne og også andre kommunale faciliteter til foreningsaktiviteter.  

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. Vi har brugt huset til alle vores 

kurser i år, både fordi det er godt egnet til det, og fordi vi håber, at flere får øjnene op for 

mulighederne for aktiviteter i huset. Der er stadig en proces i gang med at få plads til så 

mange og mangfoldige brugere som muligt i de forskellige bygninger, og ÅUF vil fortsat 

arbejde for, at medlemsforeningerne bliver inddraget i det omfang, de ønsker det. 
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ÅUF, Europæisk Ungdom og PUS til EP-brevafstemning på DOKK1
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Partnerskab for frivillighed

I forbindelse med Frivillighovedstaden 2018 blev ÅUF en del af den strategiske 

partnerskabsgruppe for Folkets Møde 2018. Da byrådet besluttede at afholde Folkets 

Møde igen i 2019, gik ÅUF igen ind i samarbejdet med de øvrige partnere i den strategiske 

gruppe. ÅUF har valgt en anden vinkel end sidste år, hvor formålet var, at flere børn 

lærte foreningslivet at kende. I år var formålet at styrke og understøtte det store frivillige 

engagement i medlemsforeningerne gennem uddannelsesdagen ’Frivilligakademiet – styrk 

dit ungdomsfællesskab’ for alle frivillige i medlemsforeningerne. Frivilligakademiet var et 

samarbejde med Kaospiloterne. 25 frivillige fra 16 forskellige foreninger deltog på dagen, 

hvor Kaospiloterne underviste i design thinking, grafisk facilitering og proces design. Udover 

Kaospiloterne bidrog Erhverv Aarhus med en workshop om frivilligt arbejde på CVet, mens 

konsulenthuset IngerFair satte fokus på strategisk arbejde med rekruttering, og Børn og Unge-

forvaltningen bidrog med erfaringer om børn og unges digitale liv. Det er endnu ikke afklaret 

om Folkets Møde afholdes igen, men styrelsen foreslår i arbejdsprogrammet at gentage 

succesen med Frivilligakademiet, uanset om det bliver som en del af Folkets Møde eller som 

et selvstændigt arrangement. 

Effektiv medlemskommunikation

Det har længe været et stort ønske blandt medlemsforeningerne, at ÅUF har en mere målrettet 

kommunikation. Derfor har sekretariatet i efteråret interviewet syv foreninger om deres ønsker 

til ÅUFs medlemskommunikation, og vi er på den måde blevet klogere på, hvordan vi kan 

kommunikere mere effektivt. I den kommende tid vil vi på den baggrund ændre nyhedsbrevet til 

en kvartalskalender, som giver overblik over arrangementer, kurser og ansøgningsfrister til puljer. 

Vi vil også arbejde på at gøre det nemmere for modtagerne at dele info om begivenhederne 

videre til de øvrige frivillige i foreningen. Som i de fleste andre sammenhænge er den personlige 

relation også i ÅUF afgørende for, hvor godt kommunikationen fungerer. I styrelsen vil vi i den 

kommende periode derfor arbejde på at styrke de personlige relationer til medlemsforeningerne. 

Har I lyst til et besøg, så giv lyd.

Målrette invitationer til forskellige studiemesser

ÅUF har igennem flere år deltaget på forskellige studiemesser i Aarhus, og i år har ÅUF fokuseret 

på tydeligere at kommunikere, hvad medlemsforeningerne får ud af at være til stede på en 

studiemesse, samt hvilke messer der er mest relevante for hvilke foreninger. Derfor har ÅUF 

blandt andet sendt invitationerne til Aarhus Universitets studiemesse og VIAs frivilligdag ud til 

foreninger, der tidligere har været med eller været interesseret. Som supplement har vi fortalt 

om muligheden i nyhedsbrevet og med en begivenhed på Facebook. På Aarhus Universitets 

studiemesse deltog fem medlemsforeninger på ÅUFs stand, og en række medlemsforeninger 

havde egen stand. På VIA’s frivilligdag i foråret deltog syv medlemsforeninger, mens fem deltog 

i efteråret. Medlemsforeningerne er også inviteret til at deltage i den internationale studiemesse 

på Aarhus Universitet 4. februar 2020, som afholdes ved hver semesterstart. 

Afdække muligheder for opdatering af navn og formål

I 2019 har ÅUF arbejdet med en opdatering af ÅUFs navn og formål med fokus på at afdække 

muligheder og udfordringer. Det er sket gennem interviews af udvalgte medlemsforeninger, 

drøftelser i styrelsen og en høringsrunde blandt vores medlemsforeninger. Det har resulteret i, 

at styrelsen på årsmødet fremlægger et forslag til et nyt formål for ÅUF.
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ÅUFs arbejde med de tilbagevendende opgaver

En væsentlig del af ÅUFs virke består af de tilbagevendende opgaver. Vi har indgivet høringssvar 
og skrevet læserbreve om politiske temaer, der berører foreningslivet. I forbindelse med 
budgetforhandlingerne i Byrådet skrev ÅUFs næstformand et læserbrev med titlen ’Ja tak til en 
budgetmodel for fritidsfaciliteter’(side 31), som blev bragt i Stiften. Vi har indsendt høringssvar 
til forslag til Planstrategi 2019, som lægger sporene for byudviklingen frem mod 2050, og vi har 
indsendt høringssvar med opbakning til det positive fokus på foreningsfællesskaber for unge i 
udkastet til ny Sundhedspolitik i kommunen(side 20).

ÅUF har deltaget i en bred vifte af arrangementer for at promovere medlemsforeningerne og 
diskutere fritids- og frivillighedspolitik, f.eks. Temamøde i Børne- og ungealliancen i Aarhus 
Kommune om udsatte unge, budgetmesse med byrådets partier og magistratsafdelingerne, og 
workshop om fritidsfaciliteter ved det nye aktivitets- og læringscenter i Nye. ÅUF tilstræber at 
deltage alle de steder, hvor vi kan få en platform for at styrke og udvikle foreninger og frivillighed.

ÅUF er i 2019 indgået som samarbejdspartner i projektet ”Verdensrum” om Verdensmålene, som 
Kultur og Borgerservice har startet med udgangspunkt fra DOKK1.

Særligt dyrt materiel-puljen blev uddelt i foråret. 17 foreninger blev tilgodeset med ca. 110.000 kr. 
til materiel, der kan understøtte foreningsaktivitet(side 15).
Den fælles anlægspulje med idrætten gav i år tilskud til renovering af udeområder hos DDS 
Delfinerne i Egå, etablering af klatre- og aktivitetstårn hos DDS 1. Tranbjerg, etablering af 
varmepumpe hos FDF Aarhus 1, renovering og udvidelse af spejderhus hos KFUM Spejderne i 
Harlev-Framlev og udskiftning af defekt varmepumpe hos DDS Søspejderne Stifinderne Sø.

Børne- og ungebyrådet startede en ny sæson i efteråret, og har indsendt deres første 
forslag til Byrådet, "Flere grønne områder i byen". De unge bliver i stigende grad involveret i 
politikudviklingen i Aarhus. På den baggrund er ÅUF i en løbende dialog med Børn og Unge for at 
styrke setup-up’et omkring dem.

I år har styrelsen deltaget i flere af medlemsforeningernes arrangementer, og vi modtager altid 
gerne en invitation til at se, hvad I laver.

Også i det daglige har der været momentum for kommunikation om frivillighed. Mikey Bruun 
Andersen fra Coding Pirates Aarhus og Rune Kløve Junge fra FDF Hjortshøj var nomineret til Årets 
Ildsjæl af Aarhus Kommune. 
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Kursus i motivation og fastholdelse af frivillige
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Børn og Unges Grundlovsdag 2019
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NYT FRA SEKRETARIATET 
 - af sekretariatsleder Sara Springborg

Siden etableringen af Fjordsgade forenings- og fritidshus for snart tre år siden, 
har sekretariatet været en del af huset. Det er vi glade for. For det giver mulighed 
for at udbrede kendskabet til huset og de muligheder I har for at låne lokaler til 
arrangementer og møder.  Foreningshuset er jeres hus!

I år er der sket flere nye og positive ting i foreningshuset. I oktober åbnede Cafe Fjord 
i underetagen med salg af mad og drikke i hverdagene. Velkommen til! Det giver 
bedre muligheder for at holde arrangementer med spisning og kaffe – men vi ønsker 
os stadig en mulighed forplejning om aftenen og i weekenden også. 

I sommerferien flyttede spejderne fra DDS 9. Aarhus gruppe ind i den bygning, 
som også huser sekretariatet. De har tidligere holdt til på Brobjergskolen, og skulle 
ligesom ÅUF genhuses i forbindelse med etableringen af Børnekulturcentret der. 
De nye lokaler er hurtigt blevet forvandlet fra kedelige mødelokaler og kantine, til 
kreative spejderlokaler med masser af mærkværdige, sjove og skøre påfund. Dejligt 
med søde naboer!

Før sommerferien fik vi nye naboer til den anden side, da Sager der Samler flyttede 
ind i den lave bygning ud mod Ingerslevs Boulevard. Bygningen havde indtil da stået 
tom, så det har været dejligt livgivende at få de gode folk fra Sager der Samler ind 
der. ÅUF har samarbejdet med Sager der Samler om Folkets Møde, hvor vi begge var 
en del af partnerskabet bag arrangementet. Sager der Samler inviterer også til en 
masse åbne arrangementer, som kan være interessante for nogen af jer. Kig forbi når 
de holder ’Morgenpolitik’ om tirsdagen før byrådsmøderne, hvor alle kan diskutere 
punkterne på Byrådets dagsorden med nogle af byrådspolitikerne. Eller kom og få 
hjælp til at reparere ting, der er gået i stykker, i ’Reparationskonsortiet’ hver onsdag.  
 
Foreningshuset rummer også Sport- og Fritidsforvaltningen, og bliver brugt til 
seniorhøjskole om formiddagen og aftenskoleundervisning om eftermiddagen. 
Der er en bokseklub i kælderen. Og så er der åbent for at din forening kan bruge 
lokalerne. I booker dem via foreningsportalen eller ved at skrive til booking@MBK.
aarhus.dk. Huset er åbent fra 8-22 på hverdage og 9-17 i weekenden. I kan finde mere 
info på husets hjemmeside.  

Vi håber at endnu flere foreninger får glæde af foreningshuset i det kommende år. 

Modtager du nyt fra sekretariatet?

På sekretariatet arbejder vi hele tiden på at kommunikere sådan, at jer i 
medlemsforeningerne finder informationerne fra ÅUF relevante og tilgængelige. 
Det giver jo ingen mening at holde kurser, uddele puljer og tage på studiemesse, 
hvis ingen kender til det. Vi håber derfor, at du fortsat vil hjælpe med at dele 
informationer fra sekretariatet til de rigtige personer i din forening. Der er så 
meget kommunikation i vores digitaliserede verden, at det er umuligt at vinde 
’opmærksomhedskrigen’ uden jeres hjælp. 
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Her er de kommunikationskanaler du skal kende: 

- ÅUFs facebookside, hvor vi flere gange om ugen deler og poster   
 om relevante arrangementer, 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/

- ÅUFs nyhedsbrev, 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 

- 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.     

Tak for det gode samarbejde i året der er gået 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 sker på et oplyst grundlag.

Løst- og fastansatte i ÅUF 2019/2020: 

ÅUF’s sekretariat: 
Sara Springborg, sekretariatsleder
Søren Bjerre, projektmedarbejder 
Martha Jensen, bogholder 
Ane Lemvik, virksomhedspraktikant fra august - oktober
 
Ungebyrådet: 
Stine Borring Alkert, ungebyrådssekretær fra januar

Foreninger på Skemaet: 
Herdis Brounbjerg Bennedsgaard, studentermedhjælp fra juni - december 
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Året startede med en opfølgning på de foreninger, der endnu ikke havde fået indsendt 

deres 'tro og love' erklæringer. Der var desværre en del af dem, der endnu ikke havde 

forstået, at det var nødvendigt. 

I april havde vi oplæg fra frivillighedshovedstaden og en orientering fra Sport og Fritid 

om det temabaserede tilsyn med foreningerne. Resultatet af revisionens gennemgang 

af foreningernes medlemslister blev gennemgået og kommenteret. En gennemgang af 

GDPR for udvalget blev der også tid til.

Lige efter sommerferien var der en orientering om den i pressen meget omtalte sag om 

foreningen Chess House. Sagen er desværre et sørgeligt eksempel på, at alt der kan gå 

galt i en forening, gik helt galt.

I efteråret var vi af ÅUF inviteret på en lille tur rundt til et par af foreningerne. Vi havde en 

rigtig god tur og foreningerne stillede velvilligt op med fremvisning af deres faciliteter, en 

god snak og efterfølgende spørgsmål.

Vi havde på årets næstsidste møde et rigtigt god oplæg om frivillighed af Preben Astrup. 

Det gav nogle gode emner og ideer til senere eftertanke og refleksion. 

Årets sidste møde foregik på Århus Kunstakademi, hvor vi startede med en lille rundvisning 

og efterfølgende møde. 
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FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS 
BERETNING 2019
Af Thomas Røntved & Bent Sejersen, medlemmer af folkeoplysningsudvalget

Studietur med Folkeoplysningsudvalget
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Husk ansøgningsfrist til 
særligt dyrt materielpuljen 

26. april 2020

Se mere og hent 
ansøgningsskemaet på: 

aauf.dk/medlem/saerligt-
dyrt-materiel

Årsmødet 2019
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OPTAGELSE AF NYE MEDLEMMER 

I år har tre foreninger søgt om optagelse: Elysion, AIESEC Aarhus og Natur & 
Ungdom 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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Elysion foreslås optaget i grupperingen Øvrige foreninger. Neden for kan læses de passager 
fra foreningens vedtægter i kursiv, der danner grundlag for styrelsens vurdering af, at 
foreningen lever op til kravene om optagelse formuleret i § 3 i ÅUF’s vedtægter (i fed 
markering):

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

I foreningens vedtægter §2 formål:
Stk. 1. Foreningen Elysion er en partipolitisk uafhængig forening.
Stk. 2. Elysion ønsker at udvikle unge til hele, kreative og sociale individer jf. Landsforeningen
Bifrosts værdigrundlag. Dette vil foreningen gøre med rollespil som vores primære metode jf. 
vores vision.

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

Uddrag fra foreningens vedtægter §2, stk. 2 formål:
Elysion ønsker at udvikle unge til hele, kreative og sociale individer jf. Landsforeningen Bifrosts 
værdigrundlag.

Uddrag fra Landsforeningen Bifrosts værdigrundlag:
Den grundlæggende idé er, at fortællinger, leg og kunst, som opstår i samspillet mellem 
mennesker, styrker kreativitet, indlevelse og forståelse. I Bifrost tror vi på, at denne proces 
udvikler børn og unge til hele, kreative og sociale individer med engagement i deres 
medmennesker, verden og samfundet omkring dem. 

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

I foreningens vedtægter §3 Medlemskab:
Stk. 1. Et medlemskab opnås ved indbetaling af et kontingent og ved at indsende 
tilmeldelsesblanketten, der findes på foreningens forum

-  Er demokratisk opbygget og styret

I foreningens vedtægter §4 Generalforsamlingen: 
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste instans.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i løbet af det første kvartal. Medlemmer
indkaldes senest 21 dage før over mail og ved opslag i foreningens forum.
Stk. 3. Alle medlemmer har en stemme til generalforsamlingen. 
§6 Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer fra foreningen. Posterne er som følger: Formand, 
næstformand, kasserer og 2 menige bestyrelsesmedlemmer. Derudover 1-3 suppleanter. Stk. 
2. Bestyrelsen sidder som bestyrelse fra generalforsamlingen, de vælges på, til og med næste 
generalforsamling.

-  Har sit virke i Århus Kommune

I foreningens vedtægter §1 - Navn og sted 
Stk. 1. Foreningens navn er Elysion 
Stk. 2. Foreningens hjemsted er i Aarhus Kommune.
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AIESEC Aarhus foreslås optaget i grupperingen Mellemfolkelige og internationalt arbejdende 
foreninger. Neden for kan læses de passager fra foreningens vedtægter i kursiv, der danner 
grundlag for styrelsens vurdering af, at foreningen lever op til kravene om optagelse formuleret 
i § 3 i ÅUF’s vedtægter (i fed markering):

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

I foreningens vedtægter afsnit; ”Memorandum of Association of AIESEC AARHUS” §4:
The object to which the Association is formed is the advancement of education with the purpose of 
developing young people’s leadership potential in order to have a positive impact on society.

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

I foreningens vedtægter afsnit; ”Memorandum of Association of AIESEC AARHUS” §4:
The object to which the Association is formed is the advancement of education with the purpose of 
developing young people’s leadership potential in order to have a positive impact on society

I foreningens vedtægter afsnit; “Articles of the Association of AIESEC AARHUS” §2:
Member of the Association is an individual person with the ability, desire and will to work for the 
Association’s object, being between 18 and 30 years old, and admitted by the Board. 

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

I foreningens vedtægter afsnit; “Articles of the Association of AIESEC AARHUS” §2:
Member of the Association is an individual person with the ability, desire and will to work for the 
Association’s object, being between 18 and 30 years old, and admitted by the Board. 

-  Er demokratisk opbygget og styret

I foreningens vedtægter afsnit; “Articles of the Association of AIESEC AARHUS” §11:
The Members at General Meetings are the supreme decision-making body of the Association. 

I foreningens vedtægter afsnit; “Articles of the Association of AIESEC AARHUS” §12:
The Association in each year shall hold an Election General Meeting and an Annual General Meeting 
in addition to any other Meetings in that year, and shall specify the Meetings as such in the notices 
calling it. The Election General Meeting shall be held no later than the last day of April; the Annual 
General Meeting shall be held no later than one year (365 days) after the previous Annual General 
Meeting. The General Meetings shall be held at such time and place as the Board shall appoint. 

I foreningens vedtægter afsnit; “Articles of the Association of AIESEC AARHUS” §30-32:
The Board shall be responsible for the normal administration of the Association and to control that 
the Association is run according to Danish law. 

The Board shall comprise a President and a maximum of six Executive Vice-Presidents, one of them 
being the Executive VicePresident of Finance. 

The Executive Vice-Presidents of the Association shall be appointed by the Selection Committee from 
the list of nominated candidates by the Election General Meeting. 

-  Har sit virke i Århus Kommune

I foreningens vedtægter afsnit; ”Memorandum of Association of AIESEC AARHUS” §2:
The Registered Office of the Association will be situated in the city of Aarhus, Denmark. 
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Natur & Ungdom Aarhus foreslås optaget i grupperingen Øvrige foreninger. Neden for kan 
læses de passager fra foreningens vedtægter i kursiv, der danner grundlag for styrelsens 
vurdering af, at foreningen lever op til kravene om optagelse formuleret i § 3 i ÅUF’s vedtægter 
(i fed markering):

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

I foreningens vedtægter §3 Formål:
Foreningens formål er at fremme børn, unge og deres familiers interesse og forståelse for naturen 
og miljøet og at skabe kontakt mellem naturinteresserede børnefamilier og unge i lokalområdet. 
Igennem jævnlige folkeoplysende aktiviteter fremmes medlemmernes naturforståelse, samt deres 
lyst og evne til at engagere sig og tage medansvar i foreningens formål og demokratiske liv. 

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

Uddrag fra foreningens vedtægter §3 Formål:
Foreningens formål er at fremme børn, unge og deres familiers interesse og forståelse for naturen 
og miljøet og at skabe kontakt mellem naturinteresserede børnefamilier og unge i lokalområdet.

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

I foreningens vedtægter §4 Medlemmer:
Alle der kan vedkende sig foreningens formål kan blive medlem af foreningen. Medlemskab 
sker ved indmeldelse i Landsforeningen Natur & Ungdom, og samtidig betaling af årligt 
medlemskontingent. 

- Er demokratisk opbygget og styret

I foreningens vedtægter §5 Foreningens ledelse: 
Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på min. 3 personer, der vælges på 
generalforsamlingen. 

§7 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år senest i februar, 
således at der kan afrapporteres til landsforeningen ultimo februar / primo marts.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at alle medlemmer indkaldes senest 14 dage før mødet med angivelse 
af dagsorden.

- Har sit virke i Århus Kommune

I foreningens vedtægter §1 Navn 
Foreningens navn er Natur & Ungdom Aarhus.
Foreningens hjemsted er Aarhus kommune.
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Høringssvar fra Århus Ungdommens Fællesråd

Høringssvar vedr. ny Politik for Borgerservice og Biblioteker 2019-2022, marts 2019
ÅUF bakker op om politikkens fokus på bibliotekerne som medborgercentre. For børne- og 
ungdomsforeningerne i ÅUF er det et vigtigt aktiv at kunne bruge bibliotekernes faciliteter til 
foreningsaktiviteter.

 Høringssvar vedr. Planstrategi 2019 ”Klog vækst frem mod 2050”, august 2019
I ÅUF er vi glade for at se, at borgerne i Aarhus vurderer, at fritids- og foreningsliv er blandt 
de ti vigtigste faktorer for, at Aarhus er en attraktiv by. Vi tror også på, at for børn og unge er 
forenings- og fritidslivet endnu vigtigere. Derfor bør fritids- og foreningsliv spille en mere 
fremtrædende rolle i planstrategien. 
Det kan ske ved at:
- Der sikres plads til foreningerne i nybyggerområder
- Byfortætning ikke sker på bekostning af fælles grønne områder
- Der skabes rammer for at bruge byrum og natur som offentlige mødesteder

Høringssvar vedr. de samlede anbefalinger fra det midlertidige §17.4 opgaveudvalg om 
sundhedsfremme i et 0-100 års perspektiv, august 2019
ÅUF bakker op om anbefalingernes fokus på værdien af et aktivt foreningsliv for børn og unges 
trivsel og livstilfredshed. ÅUF ser som fællesrepræsentant for 120 samfundsengagerende 
børne- og ungdomsforeninger selvsagt en stor værdi i det fællesskab og de aktiviteter, som 
foreningerne kan tilbyde. Vi er ikke i tvivl om, at lokale forpligtende fællesskaber for børn og 
unge kan spille en vigtig rolle i forebyggelsen af ensomhed, og med den rette indsats også kan 
hjælpe børn og unge ud af ensomhed.

Høringssvar vedr. Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2020-2024, november 2019
I ÅUF er vi specielt begejstrede over visionen i udkastet til en ny sundhedspolitik for Aarhus 
om at ”Alle skal have lige muligheder for at deltage i meningsfulde fællesskaber”, som vi ser 
som en vigtig løftestang for trivsel og livsglæde blandt alle borgere, og en anerkendelse af at 
foreningerne er relevante samarbejdspartnere på sundhedsområdet. 

Århus Ungdommens Fællesråds ønsker og drømme til Banegårdskvarteret, november 2019
Vi er i ÅUF glade for at kunne bidrage til debatten om Banegårdskvarteret igennem denne 
åbne høring. ÅUF er som fællesrepræsentant for 120 samfundsengagerende børne- og 
ungdomsforeninger optaget af, at der i nye by- og boligområder skabes plads og gode rammer 
for et aktivt forenings- og fritidsliv for børn og unge.

Læs alle høringssvarene i deres fulde længde på aauf.dk/hoeringssvarLæs alle høringssvarene i deres fulde længde på aauf.dk/hoeringssvar
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REGNSKAB 2019
ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD

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

Daglig ledelse 

Sekretariatsleder    Sara Springborg 

Styrelse

Formand     Nina Frøjk Hansen, KFUM og KFUK

Næstformand    Ida Binderup, Ungdommens Røde Kors

Kasserer     Nicolai Davies, Helligåndskirkens B&U

Børne- og ungdomskorps    Rune Kløve Junge, FDF

Politiske Ungdomsforeninger  Jonas Schouborg Kristensen, Konservativ Ungdom

Mellemfolkelige og internationalt 
arbejdende foreninger    Anders Stistrup Markussen, Europæisk Ungdom

Religiøse foreninger    Sofie Birk Hedemann, Helligåndskirkens B&U
   
Øvrige Foreninger     Tobias Wisby Tobiassen, Einherjerne
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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 2019.

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 2019 samt af resultatet af 
organisationens aktiviteter i regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019.

Aarhus, den 20. januar 2020

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

2019 2018 2017 2016 2015

Resultatopgørelse
Omsætning 941.874 960.351 1.030.559 1.017.330 1.053.520
Projekt- og aktivitetsomkostninger 306.540 321.255 373.254 390.863 410.132
Kapacitetsomkostninger 555.128,68 527.008 542.987 549.055 608.252
Resultat af ordinær primær drift 80.206 0 112.088 114.318 0 77.412 0 35.136
Resultat af finansielle poster -801 -801 -1866 -2634 -3072
Resultat af ekstraordinære poster 0 0 0 14.340 -20000
Årets resultat 79.405 0 111.287 0 112.452 0 89.118 0 12.064

Balance
Balancesum 1.191.475 819.207 667392 778.540 523.742
Investeringer i materielle
anlægsaktiver
Egenkapital 723.329 643.924 532.637 420.185 336.078
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Styrelsens regnskabsberetning

I denne regnskabsberetning tages udgangspunkt i budgettet, som det blev fremlagt på Årsmødet 
2019. 

Resultatopgørelsen

Årets omsætning lå på kr. 941.874, hvilket er over de kr. 914.900, som var budgetteret for 2019. 
Den øgede omsætning skyldes dels, at vi fik et tilskud fra kommunen på 15.000 kr. til at lave 
Frivilligakademiet til Folkets Møde i september, og dels at Børn og Unge hævede tilskuddet til 
driften af Børne- og ungebyrådet med 8000 kr. Årets resultat blev et overskud på 79.406  kr. mod 
budgetteret underskud på 51.636 kr. Overskuddet skyldes flere ting; dels har vi via tilskuddene til 
vores projekter fået dækket lønudgifter, som vi ellers skulle have brugt af egne midler, dels er der 
brugt mindre på løn og møder end budgetteret.  

Hovedpunkter i regnskabet 2019: 

- Der var i budgettet afsat 100.000 kr. til arbejdsprogramrelaterede aktiviteter. Vi kom dog fint 
i mål med indholdet i arbejdsprogrammet med en udgift på 93.091 kr. 

- Lønomkostningerne har været lidt lavere end budgetteret. Når den samlede lønudgift er 
blevet godt 80.000 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. I 2 
måneder efter sommerferien havde vi en ulønnet virksomhedspraktikant, som gjorde en stor indsats 
for både Frivilligakademiet og Børne- og ungebyrådsvalget. 

- Vi har brugt 14.959 kr. på kontorinventar mod budgetteret 5000 kr. Den ekstra udgift er gået 
til ny belysning på sekretariatet, hvor vi nu har fået et bedre arbejdslys, og dermed et bedre miljø at 
arbejde og mødes i. 

Balancesummen var ved årets udgang 1.191.474,65 kr. mod 819.207 kr. sidste år. 

Egenkapitalen og henlæggelser er i alt 723.329 kr. mod 643.924 kr. sidste år.

Det er styrelsens holdning, at egenkapitalen giver rum til at fortsætte det høje aktivitetsniveau i 
2020, 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 2020 på 45.372 kr., som 
gør det muligt igen at afsætte 100.000 kr. til de årsmødebestemte aktiviteter. 
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Årsrapport for Århus Ungdommens Fællesråd for 2016 - 9

Regnskab og Budget
Regnskab Budget Regnskab Budget

2019 2019 2018 2020

Resultatopgørelse

Kontingenter, tilskud og salg:
Kontingenter 17.900               17.900           14.664               18.974           
Adm. tilskud Samrådet 6.000                 6.000             6.000                 6.000             
Administrationstilskud 692.816             687.000         687.288             692.816         
Særskilt aktivitetstilskud (BU byråd) 225.158             204.000         244.416             187.000         
Andre indtægter -                     -                 7.983                 -                 
Kontingenter, tilskud og salg i alt 941.874             914.900         960.351             904.790         

Møder og godtgørelser:
Årsmøde 6.192                 7.500             7.042                 7.500             
Styrelsesmøder 7.519                 7.000             5.472                 8.500             
Receptioner -                     -                 -                     -                 
Andre møder 2.250                 7.000             457                    5.000             
Transportomkostninger 1.284                 4.500             2.328                 2.500             
Telefon-kontorgodtgørelse 9.200                 9.200             9.200                 9.200             
Møder og honorarer i alt 26.444               35.200           24.500               32.700           

Produktions- og aktivitetsomkostninger
Børn og Unge-Byråd 186.156             179.000         200.673             187.000         
Foreningskampagne -                     2.000             740                    -                 
Andre aktiviteter (arbejdsprogram) 93.091               100.000         92.106               100.000         
Informationsvirksomhed 848                    3.000             3.236                 4.000             
Aktiviteter i alt 280.095             284.000         296.755             291.000         

Administration:
Lokaleomkostninger (Rengøring, alarm og forsikring) 21.519               25.000           21.068               22.000           
Kontorartikler, bladhold og licens 6.647                 10.000           7.410                 9.000             
Porto, telefon og internet 6.248                 10.500           8.810                 7.500             
Regnskab og revision 6.656                 9.000             17.112               7.000             
Kontorinventar 14.959               5.000             22.418               5.000             
Fotokopiering og print 1.741                 2.000             (156)                   2.000             
IT-omkostninger 10.103               10.000           19.672               5.000             
Småanskaffelser, gaver og diverse 5.736                 7.000             3.920                 7.000             
Moms retur (10.175)              (10.000)          (13.337)              (10.000)          
Administration i alt 63.434               68.500           86.918               54.500           
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BÅrsrapport for Århus Ungdommens Fællesråd for 2016 - 9

Regnskab Budget Regnskab Budget
2019 2019 2018 2020

Gager og lønninger:
Gager og lønninger m.v. 698.592             725.156         650.496             744.782         
Efter- og videreuddannelse 1.250                 5.000             17.950               2.500             
Projektløn (208.147)            (152.320)        (228.356)            (176.320)        
Gager og lønninger i alt 491.694             577.836         440.090             570.962         

Afskrivninger:
Afskrivninger i alt:

Finansieringsindtægter (netto)
Transaktionsomkostninger 801                    1.000             801                    1.000             

Omkostninger i alt 862.469             966.536         849.064             950.162         

Årets primære driftsresultat 79.405               (51.636)          111.287             (45.372)          

Ekstraordinære poster
Momskorrektion tidl. År
Anvendt henlæggelser -                     
Årets resultat i alt 79.405               (51.636)          111.287             (45.372)          

Balance pr. 31. december

Aktiver

Anlægsaktiver:
Inventar, maskiner og IT-udstyr

Omsætningsaktiver:

Omsætningsaktiver i alt

Tilgodehavender:
Hyttefortegnelse
Medlemsforeninger og øvrige debitorer 1.864                 12.954               
Told og Skat, moms
Andre kortfristede debitorer

Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender i alt 1.864                 12.954               

Likvide beholdninger 1.189.611          806.253             

Aktiver i alt 1.191.475          -                  819.207             
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Årsrapport for Århus Ungdommens Fællesråd for 2016 - 9

Regnskab Regnskab 
2019 2018

Passiver:

Egenkapital
Primo 536.985             425.698             
Årets resultat 79.405               111.287             
 616.390             536.985             

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 723.329             643.924             

Indestående tilskudspuljer
Primo lederuddannelse 37.467               28.279               
årets tilskud 63.834               52.366               
årets forbrug (53.711)              (43.178)              
Ultimo lederuddannelse 47.590               37.467               

Primo særligt dyrt materiel 8.958                 20.362               
årets tilskud 104.718             103.882             
årets forbrug (111.007)            (115.286)            
Ultimo særligt dyrt materiel 2.669                 8.958                 

Kreditorer:
Diverse kreditorer
Feriepengeforpligtigelser 56.959               50.491               
Forudmodtagne tilskud 282.007             
Forpligtigelser vedr. årsskiftet 20.971               25.799               
Skyldig skat og moms 57.949               52.568               
Kreditorer i alt 417.887             128.858             

Passiver i alt 1.191.475          819.207             
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Styrelsen indstiller, at kontingentet fastholdes.
Kontingentet er på 425 kroner årligt.

INDKOMNE FORSLAG

Der er ét forslag



30 | Årsmøde 2020

IN
D

K
O

M
N

E
 FO

R
S

L
A

G

Forslag om vedtægtsændring om ÅUFs formål

Forslagsstiller: Styrelsen

Motivation:

På årsmødet i 2019 vedtog de delegerede som arbejdsprogrammets punkt 11, at styrelsen 

skulle afdække muligheder for opdatering af navn og formål til et mere tidssvarende sprog, 

sådan at formålet giver en bedre forståelse af ÅUFs arbejde for både medlemsforeninger og 

samarbejdspartnere. 

Styrelsen har på den baggrund undersøgt behovet for at opdatere formålet gennem interviews 

med en række medlemsforeninger, drøftelser af mulige opdateringer, og formuleringen af et 

forslag, som har været sendt ud til høring i nyhedsbrevet og på facebooksiden. 

På baggrund af alle de input vi har samlet siden sidste årsmøde, er styrelsen kommet frem til, at 

det nuværende formål er gammeldags i sproget og meget bredt i sit indhold, og at en opdatering 

af ÅUFs formål derfor vil give en bedre forståelse af ÅUF’s arbejde for både medlemsforeninger og 

samarbejdspartnere. Styrelsen foreslår derfor at formålet opdateres til følgende:

Forslag til ny formulering af ÅUFs formål (§2 i vedtægterne): 

§2. ÅUFs formål er at være repræsentant for demokratiske børne- og ungdomsforeninger i Aarhus i 

dialogen med myndigheder og organisationer. 

ÅUF skal arbejde for: 

- at skabe de bedst mulige rammer for børne- og ungdomsforeningerne

- at styrke fællesskabet på tværs af børne- og ungdomsforeningerne 

- at understøtte det samfundsengagerende arbejde i børne- og ungdomsforeningerne 

- at forbedre børn og unges trivsel

Formålets nuværende ordlyd, som udgår hvis forslaget besluttes, er:

§ 2. ÅUFs formål er at være fællesrepræsentation for århusiansk, 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 foreninger. 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.
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Pressemeddelelse fra ÅUF: Ungdomsforeninger i Aarhus får 110.000 til nyt udstyr

17 lokale børne- og ungdomsforeninger har netop modtaget godt 110.000 kr. til indkøb af nyt udstyr, der 
skaber mere aktivitet i foreningen. 

Det er Århus Ungdommens Fællesråd der har stået for uddelingen af Aarhus Kommunes’ pulje til særligt 
dyrt materiel. 

Spejdergruppen Tranerne i Tranbjerg har fået tilskud til indkøb af ’flyvende’ telte, som sættes op i 
trætoppene. Tropsleder Dorte Krogh ser det som en vigtig investering for at kunne fastholde unge i 
foreningslivet: 
”For at fastholde og udbrede interessen for friluftslivet hos de unge, skal vi være med på de nye 
vildmarkstrends, som at sove i trætoppene, fortæller hun.”

Puljen uddeles en gang om året og støtter indkøb af udstyr, der skaber mere aktivitet for børn og unge 
i foreningerne. Ud over støtte til de flyvende telte, er der i år givet støtte til bl.a. højtalere, klatregrej, 
snittekasse og udstyr til at lave mad på bål. 

Følgende foreninger har modtaget tilskud fra puljen i årets uddeling: 

Læserbrev: Ja tak til en budgetmodel for fritidsfaciliteter
Af Ida Binderup, næstformand i Århus Ungdommens Fællesråd

Til budgetforhandlingerne har flere partier fremlagt forslag om at styrke fritids- og idrætsfaciliteterne i 
Aarhus Kommune.

Det er en rigtig god idé, som helt sikkert vil styrke både sundheden og fællesskabet i byen. Men det er vigtigt 
at huske på, at der er en stor mangfoldighed af fællesskaber og foreninger i Aarhus, som understøttes bedst 
af forskellige typer af fritidsfaciliteter.

Når vi tænker forenings- og fællesskabsaktiviteter ind i vores byplanlægning, skal vi sørge for at støtte op om 
et bredt spænd af fællesskabsmuligheder – og der er det ikke nok at bygge en sportshal.

Ligesom idrætsforeninger, skaber hækleklubber, fællesspisning, miljøaktivistgrupper, sangkor, kreative 
værksteder, spejdergrupper og e-sport stærke fællesskaber for rigtig mange borgere.

At være en del af et fællesskab er noget af det allervigtigste for vores sundhed og livsglæde. Desværre er 
ensomheden et stigende problem, særligt blandt unge mennesker, som der er rigtig mange af i Aarhus. 

Når man flytter til en ny by for at studere, er det vigtigt, at der er god mulighed for at finde gode og trygge 
interessefællesskaber uden for studiemiljøet og få opbygget et socialt netværk.

Da jeg voksede op, gik man enten til håndbold eller fodbold. Men når man hverken er konkurrencemenneske 
eller har boldøje, er det ikke nemt at føle sig godt tilpas i den slags fællesskaber. Derfor var det helt 
fantastisk at flytte til Aarhus og opleve et mangfoldigt udbud af fritids- og foreningsliv. Det er vigtigt, at vi 
bevarer og udvider denne mangfoldighed, så alle borgere har nem adgang til gode fællesskaber. Derfor skal 
vi også bygge fælleshuse og -haver, spejderhytter, mødelokaler, musikværksteder og fælleskøkkener, når vi 
vil styrke fritids- og foreningslivet i Aarhus Kommune.

• Giber Å Gruppe, Det Danske Spejderkorps
• Helligåndskirkens børne- og ungdomsarbejde
• Tranerne, Det Danske Spejderkorps
• 1. Højbjerg Gruppe, Det Danske Spejderkorps
• Erik Den Røde, Det Danske Spejderkorps
• Viby-Kongsvang, Det Danske Spejderkorps
• FDF Aarhus 2
• Risskov piger, Det Danske Spejderkorps
• FDF Hjortshøj

• Kristelig assyrisk børne og ungdomsforening 
• FDF Brabrand
• Aarhus Skov Division, Det Danske Spejderkorps
• KFUM og KFUK i Aarhus Midtby
• FDF Beder-Malling
• De grønne pigespejdere, Vejlby gruppe
• Rollespilsforeningen Einherjerne
• KFUM-spejderne i Todbjerg-Mejlby
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Udkast til arbejdsprogram 

Indledning

Dette arbejdsprogram beskriver de opgaver, som Århus Ungdommens Fællesråd skal 

arbejde for at nå i 2020. Arbejdsprogrammet tager udgangspunkt i strategien for 2019-

2021 og arbejdsprogrammet for 2019.

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. Uddannelse af frivillige

ÅUF ønsker at styrke medlemsforeningerne ved at tilbyde uddannelse af frivillige i 

foreningerne - både bestyrelsesmedlemmer og andre foreningsaktive. Det kan enten 

være i samarbejde med andre foreningsparaplyer eller med medlemsforeninger, der 

har en god ide eller ser et behov.  ÅUF vil også i 2020 udbyde gratis kurser inden for en 

række relevante emner gennem samarbejdet Aarhus i Forening.

 2. Frivilligakademiet 

ÅUF afholdt i september 2019 en uddannelsesdag for frivillige i medlemsforeningerne 

og unge med interesse for frivilligt engagement. Dagen fik navnet Frivilligakademiet og 

var en del af Folkets Møde. På baggrund af positive tilbagemeldinger fra deltagerne, vil 

vi arbejde videre med ideerne og formen, så vi kan afholde Frivilligakademi 2020, hvor vi 

bygger videre på erfaringerne fra 2019. 

 3. Skru op for personlige møder

Jo bedre frivillige i medlemsforeningerne kender os personligt i ÅUF, og vi kender 

jer, jo nemmere bliver det at kommunikere med hinanden og på den måde både øge 

kendskabet til ÅUFs tilbud til medlemsforeningerne og øge ÅUFs viden om udfordringer 

og succeser hos medlemsforeningerne. Styrelsen vil derfor arbejde for at styrke de 

personlige relationer gennem forskellige tiltag, som fx besøg hos nye bestyrelser, holde 

styrelsesmøder hos forskellige medlemsforeninger og opfordre til netværk ved vores 

arrangementer og kurser. 



Årsmøde 2020 | 33

A
R

B
E

JD
S

P
R

O
G

R
A

M

Skabe synlighed om foreningernes arbejde, for at alle børn og unge i Aarhus kender til 

mulighederne for et aktivt fritidsliv i en forening. 

 4. Børn og Unges Grundlovsdag 2020

ÅUF vil gennem Børn og Unges Grundlovsdag d. 3. juni 2020 skabe en platform for, 

at medlemsforeningerne kan møde børn og unge forskellige steder i Aarhus. Alle 

medlemsforeninger inviteres derfor til at byde ind med aktiviteter, der sætter fokus på 

årets tema: Verdensmålene i børnehøjde. Børn og Unges Grundlovsdag arrangeres 

i samarbejde med Århus Forældreorganisation og Pædagoguddannelsen på VIA. 

Med projektet kan ÅUF derfor også skabe kontakt mellem medlemsforeninger og 

pædagogstuderende. 

 5. Verdensmål

ÅUF vil skabe netværk mellem de medlemsforeninger, der arbejder med verdensmålene. 

Styrelsen besluttede i 2019 at gå ind i partnerskabet Verdensrum, hvor Aarhus Kommune 

v. DOKK1 er begyndt at koordinere alle de gode kræfter i Aarhus, som arbejder 

med Verdensmålenes realisering og oplysning om målene. ÅUF vil engagere sig i 

partnerskabet med henblik på at involvere de medlemsforeninger, der er interesseret i 

verdensmålene og lave fælles arrangementer eller andre indsatser. 

Sætte foreningernes vilkår på dagsordenen hos lokale beslutningstagere, for at styrke 

rammerne for foreningslivet i Aarhus.

 6. Studietur for lokale beslutningstagere

ÅUF varetager bedst foreningernes interesser med en god relation til 

byrådsmedlemmerne og øvrige beslutningstagere. ÅUF vil følge op på de sidste års 

succesfulde studieture for udvalgs- og byrådsmedlemmer ved igen at invitere lokale 

beslutningstagere på studietur til medlemsforeninger, som har lyst til at få besøg. 

På den måde vil ÅUF give beslutningstagerne mulighed for at opleve børne- og 

ungdomsforeningernes store indsats i praksis.

Studetur med Folkeoplysningsudvalget
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  7. Indflydelse på ny Kulturpolitik og midtvejsevaluering af Sports- og  

      Fritidspolitikken.  

ÅUF vil deltage aktivt i midtvejsevalueringen af Sports- og Fritidspolitikken. Vi vil særligt 

have øje på, hvordan det går med de dele af politikken, som vedrører børn og unges 

foreningsliv. I løbet af 2020 skal byrådet vedtage en ny Kulturpolitik. Styrelsen vil arbejde 

for, at medlemsforeningernes interesser bliver hørt i politikformuleringsprocessen. 

 8. Fjordsgade forenings- og fritidshus

Fjordsgade forenings- og fritidshus har siden åbningen i 2018 fået mange faste brugere, 

og samtidig benytter mange foreninger muligheden for at booke husets faciliteter. ÅUF 

har været med fra start, og vi er glade for at være en del af huset. ÅUF ønsker at medvirke 

til at skabe de bedste vilkår for foreningernes brug af huset. Derfor vil styrelsen i den 

kommende periode arbejde for, at foreninger, der bruger huset, også kan være med til at 

sætte rammerne for aktiviteter i huset, fx i et brugerråd.

Sikre at foreningerne får størst mulig gavn af ÅUFs tilbud ved at kommunikere 

målgrupperettet og tydeligt

 9. Tiltag til at styrke kommunikationen med medlemsforeninger

Vores undersøgelse af kommunikationen med medlemmerne i sidste periode viste, at 

der er muligheder for forbedringer. ÅUF vil styrke medlemskommunikationen ved at 

prøve nogle af de ideer af, som kom frem i undersøgelsen – både i nyhedsbrevet og på 

facebooksiden.  

 10. Studiemesser og andre messer

ÅUF samarbejder med en række studiemesser på de forskellige uddannelsesinstitutioner, 

hvor medlemsforeningerne er inviteret til at deltage. ÅUF vil arbejde for, at 

medlemsforeningerne kender til de forskellige muligheder for at komme med på messer. 

ÅUF vil også afsøge nye muligheder for at deltage på messer, hvor foreningerne har 

mulighed for at møde unge/studerende i Aarhus. 
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Studiemesse på Aarhus Universitet 2019



Årsmøde 2020 | 35

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
Nina Frøjk Hansen (KFUM og KFUK)
Genopstiller

Næstformand
Ida Binderup (Ungdommens Røde Kors)
Genopstiller

Kasserer
Nicolai Davies (Helligåndskirkens B&U)
Genopstiller

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

Styrelsen mødes første gang til 
styrelsesseminaret d. 14. marts
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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 / samfundsengagerende børne- 
og ungdomsarbejde i Århus Kommune.

Formål
§ 2. ÅUFs formål er at være fællesrepræsentation for århusiansk, 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 ungdomsafde-
ling.
• Er demokratisk opbygget og styret.
• I udgangspunktet er åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.
• Har sit virke i Århus 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 førstk-
ommende årsmøde, deltage i ÅUFs 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 grupperinger, medlemmet skal tilhøre:
• Børne- og Ungdomskorps
• Politiske Ungdomsforeninger
• Religiøse foreninger
• Mellemfolkelige og internationalt arbejdende foreninger.
• Øvrige foreninger.
Stk. 5. De foreninger, hvis medlemskab 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 den 15. februar 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. 
Ansøgning 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 ny betalingsfrist ikke over-
holdes.
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-
tligt ændringer i foreningens virksomhed eller struktur.
Stk. 2. Drages et medlemskab i tvivl pga. væsentlige ændringer i foreningens vedtægter, virksom-
hed 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-
meldelsen træder i kraft straks. Kontingent tilbagebetales ikke.

ÅUFs årsmøde 2019
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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 ÅUFs højeste myndighed, er 
sammensat af medlemmernes delegerede. Styrelsen er 
stemme- og taleberettiget på årsmødet.
Stk. 2. Valgbare er alle medlemmer af medlemsfore-
ningerne. Ingen kan vælges til et tillidshverv uden at 
være til stede eller have givet skriftligt tilsagn.
Stk. 3. Hvert medlem har ret til at sende fire delegerede 
til Årsmødet, hvoraf højst to må være over 25 år. De del-
egerede har stemme- og taleret på Årsmødet. Der kan 
ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. En medlemsforening er kun berettiget til at 
deltage med tale- og stemmeberettigede delegerede, 
såfremt den har indbetalt kontingent til ÅUF for det regn-
skabsår, hvori Årsmødet afholdes, i overensstemmelse 
med § 4.
Stk. 5. Styrelsen kan invitere gæster til at deltage i 
Årsmødet med taleret.

§ 10. Årsmødet afholdes hvert år mellem den 20. feb-
ruar 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 
de tilmeldte delegerede senest 14 dage før Årsmødet.
Stk. 4. Årsmødets dagsorden skal som minimum inde-
holde 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 regn-
skabsår.
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 medlemmer eller 1/4 af medlem-
merne ønsker dette.

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

Styrelsen
§ 13. Styrelsen består af formand, næstformand, 
kasserer samt fem styrelsesmedlemmer valgt på 
Årsmødet. Formand, næstformand og kasserer vælges 
af Årsmødet. Styrelsesmedlemmer vælges på Årsmødet 
af deres gruppering, jf. § 3, stk. 4. Ved stemmelighed 
tælles en stemme pr. forening.
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 Styrels-
en af sin midte en ny kasserer.
Stk. 5. Såfremt en gruppering ikke længere er 
repræsenteret i Styrelsen med et ordinært medlem, kan 
Styrelsen med 3 ugers varsel indkalde grupperingens 
medlemmer til et ekstraordinært møde med henblik på 
at vælge et nyt styrelsesmedlem. Reglerne om del-
egerede i § 9, stk. 2 finder tilsvarende anvendelse. En 
fraværsperiode på tre mdr. anses for varigt forfald.

§ 14. Styrelsen leder ÅUFs daglige arbejde under ans-
var 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.

Folderuddeling til EP-valget
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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 kompe-
tence til forretningsudvalget og/eller sekretariatets daglige ledelse.

Økonomi
§ 17. Styrelsen er ansvarlig for ÅUFs økonomi.
Stk. 2. ÅUFs regnskabsår følger kalenderåret.

Vedtægtsændringer
§ 18. Ændringer i vedtægterne kan kun finde sted på ÅUFs 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 på 
hinanden følgende Årsmøder, med mindst én og højst tre måneders mellemrum.
Stk. 2. ÅUFs formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med formålet, jvf. § 2. 
Beslutning herom træffes af det afsluttende Årsmøde.
§ 20. Nærværende vedtægter, vedtaget på ordinært Årsmøde den 28. februar 2019, træder i kraft straks.
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Kursus i motivation og fastholdelse af frivillige


