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ÅUF er paraplyorganisationfor 

120 lokalafdelinger af 

idébestemte foreninger, fx 

spejdere, rollespillere, 

politiske, religiøse, 

mellemfolkelige og 

internationalt arbejdende 

foreninger i Aarhus Kommune. 

Referat fra ÅUFs styrelsesseminar 
  

Session 1: Intro til ÅUF 

10.15 Intro til ÅUF - formål og arbejdsområder 

  

 Hvad er ÅUF’s eksistensberettigelse? 

- Hvad kan ÅUF gøre for DIN forening? 

o Særligt dyrt materiel-puljen → aktivitetsunderstøttende 

o Politisk talerør 

o Konsulentydelser 

o Grej 

o Sparke døren ind til studiemesser og andre veje til 

synlighed og rekruttering 

- Hvad kan ÅUF gøre for foreningslivet i Aarhus? 

o Sikre mangfoldigt foreningsliv – særligt at vi hjælper 

små foreninger. 

o ÅUF viser foreningerne frem - ikke sig selv 

Hvad kan ÅUF gøre for børn og unge i Aarhus? 

o Børne- og ungebyrådet skaber stærkt børnedemokrati 

o Vi støtter foreningerne for at skabe gode rammer for 

børn og unges foreningsliv.  

o Vi har konkrete tilbud til børn og unge ved Børn og 

Unges Grundlovsdag og Børnenes Møde 

 

11.00 Samarbejde ftw 

 Samarbejdspartnere 

 Aarhus Kommune 

 Repræsentationer 

- Aarhus i Forening: Nina er valgt som ÅUFs repræsentant. 

 

 

11.30 Strategiprocessen der er i gang 

 Re-cap på hvorfor strategiproces 

 Hvordan står ÅUF anno 2018? 
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SWOT 2018: 

 

 

 

Session 2: Arbejdet i styrelsen 

13.30 Møder og kommunikation 

 Beslutningsmøder og forberedelse 

 Kommunikation – mail, telefon, facebook? 

- Fint at dagsorden og referat sendes ud pr mail.  

 

14.00 Et godt samarbejde i styrelsen 

Styrelsens rolle i ÅUF:  

Grupperingsrepræsentanter: 

- Velforberedt 

- God kontakt til grupperingen: Opsøgende og orienterende. 

- Interessevaretagende for alle i grupperingen. 

- Rettidig indkaldelse af suppleanten + forberedelse af 

suppleanten.   

- Vil foreningslivet og ÅUF. 

- Er ambassadør for ÅUF i eget foreningsnetværk.  

Styrker Svagheder 

Etableret forening giver vægt 

Stærke relationer til samarbejdspartnere 

Grejbanken 

Konnotation/pendent til DUF 

Bred repræsentation 

Professionelt sekretariat 

Udbyder kurser til medlemsforeninger 

Samarbejde på tværs af foreninger 

Bred mangfoldighed af foreninger 

Nye styrelsesmedlemmer hvert år 

Vokset ud af et kommunalt initivativ. 

Lav synlighed overfor for foreningerne (både 

medlemmer og ikke-medlemmer) 

Erfaringstab ved udskiftning i styrelsen 

Fluffy, langt navn 

Navnet lyder lidt af DUF 

Muligheder Trusler 

Kursus i medlemshvervening 

’Testamente’ til nye styrelsesmedlemmer 

Skolesamarbejde 

Forskellige (nye) kommunale initiativer 

Forældre som målgruppe 

Vejvisning for puljer, fondsbank (findes i DUF) 

Studiemesse-agtige arrangementer i byen for at 

skabe synlighed.  

Bruge samarbejdspartnere til at kommunikere til 

medlemsforeninger 

Samarbejde med ’Varm velkomst’ 

Generationsskifte i styrelsen 

Finansiering afhænger af kommunen 

Lavt kendskab til ÅUF i medlemsforeningerne 

Forlystelsesindustrien er en konkurrent 

Idræt kobles med sundhed som er 

dagsordensættende.  
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Forretningsudvalgsmedlemmer: 

- Sørger for at præsentere emner, så de er relevante for styrelsens 

grupperingsrepræsentanter.  

- Effektiv mødeforberedelse. 

- Har styr på økonomi 

- Sparer med leder løbende og i hastesager.  

 

Suppleanter: 

- Kan træde ind for sit styrelsesmedlem - ellers alle de samme 

forhold som for grupperingsrepræsentanten. 

- Tager feedback med fra mødet til sin repræsentant.  

 

 

Session 3: Det kommende års arbejde 

15.00 Økonomi – money makes the world go round 

 Styrelsens økonomiske ansvar 

 Budget 2018 

 Retningslinjer for udgifter, refusion af udgifter 

 

15.30 Opgaverne for 2018 – Arbejdsprogrammet & økonomien 

 Re-cap på arbejdsprogrammet: Vi er godt i gang 😊 

  

Input fra styrelsen:  

 Jubilæumsfejring på Børnenes Møde: lave lanterner af rispapir 

Byde byrådet velkommen: Møde med formanden for Børn og Unge-

udvalget  

 

 Prioritering af aktivitetsmidler: 

 Styrelsen godkendte FUs forslag til budget for arbejdsprogrammet.  

 Styrelsen gør status på budget for arbejdsprogrammet i juni. 

Styrelsen vurderer om vi skal lave en budgetrevision i oktober.  

  

 

16.30 Opsamling og afrunding 

Næste møde: 11. 6. kl. 16.30 

 


