
Referat af styrelsesweekenden 7.-8. april 2017 
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Tidspunkt Programpunkt Referat  

16.30 Introduktion til Århus 
Ungdommens Fællesråd 
> Præsentationsrunde 
> Præsentation af ÅUF (herunder 
Børn & Unge-byrådet og Det 
åbne Partnerskab) 
> Præsentation af arbejdet det 
kommende år: Arbejdsprogram, 
budget og igangværende opgaver 

a. Styrelsen drøfter budget 
- Budgettet blev gennemgået. 
- PUS ønsker at forankre økonomien for tour de chambre hos ÅUF hvis muligt. Kan det lade sig 
gøre? FU går videre med det. 
 
b. Igangværende opgaver 
PUS: William følger op på om Alternativets Unge og Nye Liberales Unge vil søge om optagelse. 
William er desuden ved at stifte ”Borgerlige Studerende” som gerne vil optages i ÅUF. 
 
Manglende grupperingsrepræsentanter: 
Øvrige: Sara følger op på om Studenterhuset vil stille med en repræsentant til Styrelsen 
  
Religiøse: Nina har endnu ikke hørt noget fra Åbyhøj IMU.  
 
Sara løber foreningsnavnene på hjemmesiden igennem og får rettet evt. fejl (FDF, PUS). 
 
c. Punkt/tema til kommende møde: Gennemgang af kommunens/ forvaltningens opbygning   

20.00 Introduktion til styrelsesarbejdet 
> Styrelsens rolle i ÅUF 
> Relationen imellem styrelse og 
forretningsudvalg 
> Relationen imellem styrelse og 
sekretariat 
> Rollen som arbejdsgiver 

a. Styrelsen orienteres om ansættelsen af Casper som ny student til DÅP. 
Casper deltager på styrelsesmødet d. 2. maj, hvor han giver en status på DÅP. 
 
b. Styrelsen blev på sidst første møde orienteret om at Johanne stopper ved udgangen af dette 
BUB-år.  
Styrelsen beslutter, at Sara og Cecilie er ansættelsesudvalg og at Mathilde (BUB-borgmesteren) 
deltager i udvælgelse af ansøgere og samtalerne. 
 
c. Styrelsen blev på sit første møde orienteret om at Sofie stopper til sommer. Styrelsen 
vedtager, at der ikke ansættes en ny i stillingen. Sara giver på næste møde en orientering om, 
hvordan opgaverne løftes. 
 
d. Styrelsen besluttede, at der fortsat skal være et debatpunkt på hvert styrelsesmøde.  
 

20.30 Demokratiet (spil til skoleelever) Spillet kan fremover lånes hos ÅUF og fx bruges til undervisning af skoleelever. 
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9.30 Morgenmad  

10.30 Introduktion til styrelsesarbejdet 
> Re-cap på aftenens drøftelser 
> Opgaver som 
grupperingsrepræsentant 
> Dialogen med 
medlemsforeninger 
> Opgaver som 
forretningsudvalgsmedlem 
> Suppleanters rolle 
> Forventninger til hinanden og 
arbejdet 
> Eksterne repræsentationer 

Aftaler om ansvar og opgaver som styrelsesmedlem, grupperingsrepræsentant og FoU-medlem: 
 
a. Grupperingsrepræsentanten:  

- kommunikerer om ÅUF-tilbud og -arrangementer til foreninger i grupperingen. 
- bringer foreningernes input og ønsker ind til ÅUF. 
- Sara opretter en log, som alle styrelsesmedlemmer har adgang til at skrive i, når de har 

haft kontakt til en medlemsforening. Den skal skabe overblik over medlemskontakt og -
aktiviteter.  

- Sara tager gerne med ud på besøg i medlemsforeninger, hvis man vil besøge foreninger 
i grupperinger.  

Den gode grupperingsrepræsentant kan også: 
- Have fokus på at forbedre vilkår for foreningerne i gruppering. 
- Koordinere holdninger og eventuelt få mandat fra grupperingen. 

 
b. Det gode forretningsudvalgsmedlem: 

- Sørger for at styrelsesmødedagsorden er velforberedt. 
- OK med mange bilag, når det giver mere effektive styrelsesmøder. 

 
c. Aftaler om samarbejde med FOU 

- Styrelsen er opmærksom på valg til FOU efter kommunalvalget og følger udviklingen af 
opstilling af kandidater.  

- Det idebestemte børn- og ungearbejde har to repræsentanter i FOU. 
 
d. Beslutning om suppleanternes rolle 

- Suppleanten deltager i styrelsesmøder, hvor repræsentanten ikke kan komme.  
- Suppleanten kan være en sparringspartner for repræsentanten.  

 
e. Valg af repræsentant til Aarhus i Forening 

- Rune blev valgt 
 
f. Valg af repræsentant til BUB og åben skole 

- Nina er genvalgt til åben skole følgegruppen. 
- William er valgt til BUB netværksgruppen 



13.00 Møde- og handleplan for 
arbejdsprogrammet 2017 
> Fremme unges deltagelse i 
kommunalvalg 2017 (AP#2) 
> Indflydelse på Sports- og 
Fritidspolitik (AP#3) 
> Fremtid (AP#6) 
> Frivillighovedstad (AP#7) 
> Forventninger til andre 
arbejdsprogrampunkter? 

a. Forventninger til hinanden ifht. deltagelse i øvrige møder jf. møde- og handleplanen: 
Vigtigt at melde klart ud, hvor meget man kan og vil nå. Hellere lade være at påtage sig 
opgaver, end sige ja og så ikke løse dem.  
 
Vigtigt at prioritere styrelsesmøderne.  
 
b. Aftaler ifht. AP#2 

- Styrelsen godkendte, at ÅUF søger en kommunikationspraktikant i efteråret, som har 
kommunalvalget som hovedfokus. 

- Styrelsen godkendte, at ÅUF ansætter en student til kommunalvalgskampagnen, hvis vi 
får fundraiset til løn. 

 
Indhold i ÅUFs kommunalvalgskampagne:  

- Kandidatnetværk af unge byrådskandidater, der debatterer på ungdomsuddannelserne. 
William samler info om kandidater fra alle ungdomspartier.  

- Uddannelse af kandidaterne i netværket i argumentation og retorik 
- Samarbejdspartnere: Politiske ungdomsforeninger i ÅUF. 
- Mulige samarbejdspartnere: Elevorganisationer (EEO, LH, DGS), DUF, TV 2 Østjylland,  
- Vi har søgt midler fra: JPs Fond, Den Lokale Udviklingspulje, Ys men Marselisborg, 

Nordea. Søg også Tordenskjold Ys Men. 
- Kampagnekommunikation (flyers, fb, medier osv. alt efter hvor mange penge vi får) 
- Vælgermøde om fritidspolitik i samarbejde med Samrådet. Sara aftaler med Rune.  

 
c. Aftaler ifht. AP#3 
- ÅUF følger arbejdet med politikformulering i Kulturudvalget, og involverer medlemsforeninger 
i den offentlige høring i maj.  
- Et fokus for ÅUF kunne være at få defineret nogle indsatsområder (med en pulje) til 
aktiviteter, som er relevante for vores medlemsforeninger.  
 
d. Aftaler ifht. AP#6 
Styrelsen lavede SWOT-analyser af tre mulige spor (bilag). 
Processen frem mod vedtagelse af en strategi på ÅM 2018 blev vedtaget uden ændringer (se 
dagsordens bilag 7). 
Strategiudvalget er Nina, Rune, Cecilie og Sara. 
 



 

 

e. Aftaler ifht. AP#7 
- Organiseringen af frivillighovedstaden er stadig undervejs. ÅUF er engageret i planlægningen.  
- Ideer til ÅUFs engagement: Stort anerkendelsesarrangement, tænke i bredere samarbejde om 
uddannelse fx i ledelse. FDF og spejderne laver arrangement i 2018 – kunne det være fyrtårn i 
frivillighovedstad = ekstra PR, mobilisering af frivillige.  Send gerne ideer i retning af FU. 
- Vi skal sprede budskabet om frivillighovedstaden – men hvad kan man kommunikere lige nu.  
- ÅUF kunne lave et orienterende arrangement om frivillighovedstaden  
 
f. Styrelsen vedtager en opdateret møde- og handleplan 
- styrelsen vedtog møde og handleplanen.  
- farven på punkterne indikerer, hvor vigtigt det er at styrelsesmedlemmer deltager.  
- forslag til datoer for kursus i politisk interessvaretagelse på Rådhuset for styrelsen og 
interesserede: 30. maj, 31. maj, 6. juni. Sara laver en doodle som Samrådet og PUS kan få 
indflydelse på og clearer med underviser. Sekretariatet inviteres med.     
 
g. Børnenes grundlovsdag: 
Styrelsen godkendte at ÅUF bliver medarrangør af Børnenes Grundlovsdag. 

15.30 Oprydning  

16.00 Retur til Aarhus  

 17.00 ca Ankomst ÅUF  


