
Århus Ungdommens Fællesråd 
Styrelsesmøde 

Dagsorden 

Tidspunkt 14. januar 
Kl. 18.00-21.00 

Sted ÅUF 
Skt. Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C 

 

Indbudte Afbud Tilstede Ikke til 
stede 

Navn 

 X  Cecilie Hansen, formand 

X   Nicoline Bundgaard, næstformand 

 X  Hans Henrik Juhl, kasserer 

 X  Anders Jørgensen, børne- og ungdomskorps 

 X  Jacob Bagge Jensen, politiske 

 X  Nina Frøjk Hansen, religiøse 

  X Anne Line Nielsen, mellemfolkelige og internationale 

X   Henrik Dahlin, øvrige 

 X  Thea P. Frederiksen, sekretariatsleder 

 X  Søren Bjerre, studentermedhjælper 

Bilag 2.3 Forslag til retningslinjer for Særligt Dyrt Materiel 
2.6 Forslag beretning – eftersendes 
2.8 Forslag arbejdsprogram 
2.8 Åbent brev fra Samrådet 

 
 
0. Formalia 

0.1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen er godkendt 
 

1. Orientering 
1.1. Orientering: Grupperinger 
Indstilling: 
Grupperingsrepræsentanterne har mulighed for kort at fortælle om nyt. 
 
Jacob: Der er planlagt tour de chambre i PUS, d. 13.02 kl 19. Styrelsen er velkomne.  
Nina: KFUM/KFUK har købt det tidligere YFC, på Nørreallé 32 til et Børneaktivitetshus. 

 
1.2. Orientering: Formand/FU 
Indstilling: 
Formanden fortæller om nyt siden sidst, der relaterer sig til opgaver for formand, næstformand og 
kasserer, herunder indgivelse af høringssvar vdr. Besparelser i Kultur & Borgerservice og Børn & Unge, 
lille budgetoverskridelse ved julegave til sek.leder, dato for sidste FU-møde. 
 
Deadline til høringssvar om besparelser var d. 08.jan. Til Kultur og Borgerservice spurgte ÅUF til 
besparelser på puljer, der ikke var udspecificeret.  
Høringssvaret til børn og unge om besparelser fokuserede på Aarhus Lokalkreds, der står til at miste 
deres tilskud. Fokus var på at opgaven med sidste skoledag der løftes i samarbejde med lokalkredsen. 
 
FU har godkendt budgetoverskridelse ved julegave til sekretariatsleder.  



 
 

1.3. Orientering: Sekretariatet 
Indstilling: 
Sekretariatslederen fortæller om nyt siden sidst, herunder juleafslutning på kontoret, indstilling 
indsendt fra BUB, årsskifte, Århus i forening, status på procesgruppemøde vdr. BUB, 

 
ÅIF kursuskataloget er på plads og offentliggjort på aarhusiforening.dk – der mangler enkelte praktiske 
detaljer inden det endelige kan trykkes. 
Styrelsen foreslår, at Facebook bruges aktivt i promovering af kurser ved Århus i Forening. 

 
2. Ledelse 

2.1. Drøftelse: Paraplyen og dens medlemsforeninger 
Indstilling 
ÅUF’s formålsparagraf dækker bredt, og på sidste styrelsesmøde drøftede vi ÅUF’s rolle som 
selvstændig forening. ÅUF’s primære opgave er, at vi er fællesrepræsentation for medlemmerne, og 
dermed deres interesseorganisation og serviceorgan. 
 
På baggrund af formålsparagraffen har ÅUF en mission og vision: 
Århus Ungdommens fællesråds mission er, at skabe merværdi for medlemmerne igennem holdning og 
handling. 

 
Århus Ungdommens Fællesråds vision er, at være en markant medlems- og interesseorganisation. 
 
Baseret på årets erfaring fra styrelsesarbejdet drøfter Styrelsen ÅUF’s rolle i forhold til 
medlemsforeningerne for at sikre, vi er en god fællesrepræsentant, der lever op til mission og vision. 
 
Styrelsen drøftede ovenstående.  

 
2.2. Drøftelse: Fortsættelse af Åben Skole-indsatsen  
Indstilling: 
Evalueringen af Åben Skole-projektet i Styrelsen er udskudt. 
Ung i Aarhus Nord og ÅUF har modtaget tilskud på 145.000 kr. til et nyt samarbejdsprojekt omkring 
Åben Skole. Thea fortæller om projektbeskrivelse og økonomi. Styrelsen tager projektet til efterretning. 
Styrelsen tager til efterretning at Åben Skole fremadrettet indgår som en del af foreningsservicen i den 
almindelige drift, herunder rådgivning om Åben Skole og samarbejder, hjælp til udvikling af forløb o.l. 
Åben Skole beskrives på ÅUF’s hjemmeside. Sekretariatet arbejder i øjeblikket på at videreføre de 
kursusudbud der har været til vores foreningsaktive inden for klasserumsledelse o.l. i regi af ULF. 
Styrelsen kan overveje om ÅUF skal løfte denne opgave uanset. 
 
Styrelsen blev orienteret. Det blev besluttet at midler fra kursuspuljen kunne benyttes, såfremt opgaven 
med at uddanne de frivillige skal løftes i ÅUF-regi alene.  
 
2.3. Beslutning: Retningslinjer for Særligt Dyrt Materiel – BILAG 
Indstilling: 
Styrelsen vedtager retningslinjer for uddeling af SDM, så de kan offentliggøres på Årsmødet. Styrelsen 
har i løbet af året drøftet ændringsforslag til retningslinjerne, og disse drøftes: (indarbejdet i 
vedhæftede forslag) 
- Tydeligt fremgår det er en årlig pulje 
- Kun aktiviteter der foregår eller udgår fra Aarhus støttes 



Styrelsen fastsætter deadline for puljen i 2016. 
 
Styrelsen drøftede retningslinjerne og de foreslåede ændringer. Disse blev godkendt og yderligere blev 
det besluttet yderligere at tilføje:  

 

 Der tilføjes ”i” i punkt 4.5. 
 

 Thea har styrelsens accept til at indarbejde en præcision af krone-til-krone princippet. 
 

 Der tilføjes ”…dvs. ingen afbetaling og lignende.” til punkt 4.2. 
 

 Der tilføjes: ”…, herunder oprette andre uddelinger af restmidler.” 
 

 Dato for ansøgningsfrist 2016: 21. april 2016. 
 

2.4. Beslutning: Proces for Sport- og Fritidspolitik 
Indstilling: 
Thea orienterer om dialog med S&F og proces for ny politik. Styrelsen fastlægger på denne baggrund de 
overordnede ambitioner og rammer for processen internt, så der kan orienteres på Årsmødet. 
 
Der er fra Sport og Fritid lagt op til at den interne proces starter sommer/efterår. Der er altså mulighed 
for at være proaktiv på ÅUF’s vegne.  
 
Styrelsen indstiller til den kommende styrelse 

1) at det er en højprioritet for det kommende styrelsesår 
2) at det er vigtigt at være på forkant med processen 
3) at få inviteret sport og fritid og medlemsforeninger ind i processen 
 

2.5. Beslutning: Planstrategi 2015 
Indstilling: 
Styrelsen drøfter høringssvar til planstrategien, og beslutter om og i så fald hvordan der indgives 
høringssvar. 
https://aarhusplanstrategi2015.dk/ 
 
Styrelsen drøftede oplæg til planstrategi og besluttede at indgive høringssvar. Cecilie og Thea er 
ansvarlige.  

 
 

2.6. Beslutning: ÅUF’s beretning - BILAG 
Indstilling: 
Styrelsen skulle på sidste møde have drøftet hvordan formandens/styrelsens beretning aflægges, men 
måtte udskyde på grund af tidspres. 
Formanden har medbragt forslag til styrelsens beretning, og styrelsen drøfter ændringsforslaget til 
hvordan beretning aflægges. 
 
Styrelsen drøftede formatet og godkendte det. Der primært tale om et forslag om at flytte den 
faktatunge beretning til årsmødemappen og den visionære til Årsmødet, samt at omdøbe den skriftlige 
til ’Styrelsens beretning’ 
 

https://aarhusplanstrategi2015.dk/


Selve beretningen blev også godkendt – med mulighed for at fremsende kommentarer frem til den 20. 
januar. 

 
2.7. Beslutning: Prioritering af arbejdet med foreningsliv i udsatte boligområder i 2016 
Indstilling: 
Styrelsen drøfter om det i 2016 skal prioriteres at arbejde med foreningsliv i udsatte boligområder. 
Såfremt det besluttes indskrives det i forslag til arbejdsprogram. 
 
Da Dansk Ungdoms Fællesråd ikke har fået tilskud til deres integrationsarbejde, sættes ÅUF’s arbejde i 
bero.  
 
2.8. Beslutning: Arbejdsprogram - BILAG 
Indstilling: 
Styrelsen drøfter og vedtager arbejdsprogram som fremlægges til vedtagelse på Årsmødet. 
 
Anders og Nina fremlagde arbejdsprogrammet med udgangspunkt i det tidligere arbejdsprogram og 
tidligere styrelsesmøder. Cecilie, Anders og Nina er ansvarlige for at færdiggøre arbejdsprogrammet ud 
fra styrelsens drøftelse. Der er deadline den 21. januar. 
 
 
 
 
2.9. Drøftelse og beslutning: Planlægning af årsmødet - BILAG 
Indstilling: 
Arbejdsgruppen giver en status på planlægningen af årsmødet, og styrelsens mødetidspunkt den 25. 
besluttes. 
Styrelsen drøfter input fra Samrådet til afviklingen af mødet. 
 
Styrelsen har drøftet, at alkohol ikke skal være et forstyrrende element under årsmødet og orienterer 
grupperinger herom. 

 
2.10. Beslutning: Dato for styrelsesweekend 
Indstilling: 
Styrelsen beslutter datoer for styrelsesweekend aht. planlægningen for sekretariatet. Datoen meldes 
ud i årsmødemappen, så kommende styrelsesmedlemmer er orienterede. 
Forslag: 5.-6. marts eller 12.13. marts. Alternativt 2.-3. april. (mellemliggende weekender er i påsken) 

 
Styrelsen besluttede at styrelsesweekenden afvikles den: 5-6. marts. 

 
 
 
3. Nyt fra diverse 
 
 
4. Eventuelt 
 
 
Kommende datoer: 
8. februar 
Evt. uge 7 – afhænger af indkomne forslag til Årsmødet 



25. februar Årsmøde 
 
Kommende sager: 
Fremgår af møde- og handleplanen 
 
Nyt styrelsesår: 
Revidering af forretningsorden aht. Mailbeslutninger 
Drøftelse af afholdelse af temaaftener o.l. for MO’er 
Beslutning om fællesudvikling af læserbreve (STYR 07.12.15) 
Drøftelse af kollektive medlemmer (STYR 07.12.15) 
Drøftelse af Folkemødedeltagelse (STYR 07.12.15) 
 
 


