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Pkt. 1 velkomst  

Velkomst ved næstformand Nicoline Bundgaard. Flot fremmøde. Formand Cecilie 

Hansen er i Japan med en delegation fra Udenrigsministeriet.  

 Årsmødet synger  

  

Pkt. 1.1 Valg af dirigent 

 Styrelsen indstiller tidligere sekretariatsleder Henrik Koch 

 Henrik Koch er valgt. 

 

Ifølge ÅUF’s vedtægter skal årsmødet afholdes hvert år mellem den 20. februar og den 5. 

marts og indkaldes skriftligt med mindst to måneders varsel. Indkaldelsen er udsendt 

den 20. december 2013. 

Efter vedtægterne skal dagsordnen samt forslag til Årsmødet sendes til de tilmeldte 

delegerede senest 14 dage før Årsmødet, hvilket var opfyldt. 

Dirigenten konstaterer at årsmødet er lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt. 

 

Kontrol af stemmeseddel ved oprækning – alle har fået en stemmeseddel. 

Der er ”jeg ønsker ordet”-sedler på bordene. Afleveres til dirigenten, hvis man ønsker 

ordet. 

 

Pkt. 1.2 Valg af stemmetællere 

Der vælges stemmetællere for hvert bord. Følgende er valgt:  

Alexander Kyster, Christofer Hansen, Mike Ngyen og Stine Jepsen 

 

Pkt. 2 Optagelse af nye medlemmer 

Styrelsen indstiller Dansk Folkepartis Ungdom til medlemskab.  

Årsmødet optager DFU som medlem af ÅUF 

 

Pkt. 3 Behandling af foreninger i kontingentrestance  

Årsmødet bemyndiger styrelsen til at fastsætte en ny dato for kontingentbetaling. 

 

Pkt. 4 Formandens beretning 

Videoberetning ved formand Cecilie Hansen.   

 

Afstemning om beretning:  

Formandens beretning er godkendt 

 

Pkt. 5 Godkendelse af det reviderede regnskab 
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Kasserer Hans Henrik Juhl gennemgår regnskabet. 

Fremhæver nogle punkter: 

 Særskilt aktivitetstilskud: større end normalt grundet flere penge til Børn og Unge-

byrådet samt penge til undersøgelse 

 Flere brugt på receptioner  

 Flere penge på inventar, mødelokale med sofaer 

 Årsresultat: underskud på 17.000 

Afstemning om regnskabet:  

Det reviderede regnskab er godkendt. 

 

Pkt. 5.1 Budget til orientering 

Budgettet ligner stort set 2014.  

Der skal bruges flere penge på aktiviteter, herunder fremgår det, at der allerede er 

modtaget en bevilling på 140.000 kr. til arbejde med Åbenskolen. 

 

Anders Storgaard fra Konservativ Ungdom spørger til, hvad der ville være sket, hvis et 

regnskab blev nedstemt, mens Anders Winnerskjold spørger til, hvad den forhøjede 

bevilling til Børn og Unge-byådet skal bruges til. 

Kasserer Hans Henrik Juhl siger at man i så fald ville tage det til efterretning, men at det 

ikke ville have nogen større betydning, da det er godkendt af revisor som retvisende. 

Thea P. Frederiksen svarer, at den forhøjede bevilling er et resultat af en forhandling 

mellem ÅUF og Børn og Unge med udgangspunkt i de reelle omkostninger ved Børn og 

Unge-byrådet. Pengene skal altså bruges til at dække den egentlige udgift.  

 

Budgettet for 2015 tages til efterretning.  

 

Pkt. 6 Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår 

Styrelsen indstiller, at det nuværende beløb på 390kr. fastholdes. 

Kim Risbjerg Madsen sørger til, hvordan arbejdet mod en kontingenttrappe (foreslået på 

årsmdøet 2014) går og stiller samtidig forslag om at kontingentet nedsættes til 360 kr.  

Kasserer Hans Henrik Juhl svarer, at Styrelsens arbejde med en kontingenttrappe blev 

sat i bero, da sekretariatslederskiftet blev en realitet. Det foreslås i forslag til 

arbejdsprogram, at dette arbejde påbegyndes og færdiggøres frem mod Årsmødet i 2016. 

Hans Henrik taler desuden mod kontingentnesættelse. 

 

Forslaget er nedstemt 

Kontingentet fastholdes dermed på 390 kr. 

 

Gæstetaler: Anne Dissing Rasmussen, Åben Skole, Børn og Unge om samarbejde mellem 

foreninger og Folkeskolen se mere på ulfiaarhus.dk 

 

Pkt. 7 Indkomne forslag 

Der er ingen indkomne forslag. 

  

Pkt. 8 Fastsættelse af arbejdsprogram 

Styrelsesmedlemmers Nina Frøjk Hansen og Anders Jørgensen fremlægger forslag til et 

arbejdsprogram 

 

Afstemning om arbejdsprogrammet: Arbejdsprogrammet er vedtaget. 

 

Pkt. 9 Valg af: 

9.a Formand 

 Styrelsens indstiller formand Cecilie Hansen  
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Afstemning: Cecilie Hansen er genvalgt uden modkandidater. 

 

9.b Næstformand 

Styrelsen indstiller næstformand Nicoline Bundgaard: 

Afstemning: Nicoline Bundgaard er genvalgt uden modkandidater 

 

9.c Kasserer 

Styrelsen indstiller kasserer Hans Henrik Juhl 

Afstemning: Hans Henrik Juhl er genvalgt uden modkandidater. 

 

 - Mødet suspenderes og grupperingerne foretager valg – 

 

9.d styrelsesmedlem + personlig suppleant for hver gruppering  

Øvrige: 

Styrelsesmedlem: Henrik Dahlin (Konservative Studenter) 

Suppleant: Bjørn Holm (Einherjerne) 

Politiske ungdomsforeninger: 

Styrelsesmedlem: Jakob Bagge Jensen (Radikal Ungdom) 

Suppleant: Mads Grøndal Hvid (Konservativ Ungdom) 

Børne og Ungdomskorps 

Styrelsesmedlem: Anders Jørgensen (FDF) 

Suppleant: Jannik Toft Andersen (FDF) 

Religiøse foreninger 

Styrelsesmedlem: Nina Frøjk Hansen (KFUM &KFUK) 

Suppleant: Sara Hove Klok Kristensen (KFUM &KFUK) 

Mellemfolkelige og internationalt arbejdende foreninger: 

Styrelsesmedlem: Anne Line Nielsen (Ungdommens Røde Kors) 

Suppleant: Lars Bloch Jensen (Ungdommens Røde Kors) 

 

9e valg af 1-2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

Styrelsen indstiller Lars Brix som revisor og Henrik Koch som suppleant. 

Der er ingen andre kandidater. 

Lars Brix er valgt som revisor og Henrik Koch er valgt som revisorsuppleant. 

 

Præsentation af ÅUFs projekt “Foreningerne på skemaet” ved Niklas Brix Laursen, 

projektmedarbejder ved ÅUF. 

 

Pkt. 10. Fastsættelse af dato for næste årsmøde 

Orientering ved sekretariatsleder Thea P. Frederiksen. Årsmødet afholdes den sidste 

torsdag i februar dvs. torsdag den 25. februar 2016. 

 

Pkt. 11. Eventuelt 

 

Afslutning  

Næstformand Nicoline Bundgaard takker genvalg.  

Nye styrelsesmedlemmer og suppleanter mødes ved dirigentbordet. 

Der synges. 

Dirigent: Tak for god ro og orden. 

 

 

 

 

 

_____________________________  

Henrik Koch 


