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For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund 

kræver det, at politikere, borgere, virksomheder, foreninger og medarbejdere i kommunen 

gentænker måden, vi er sammen om Aarhus. 

Medborgerskab er én af nøglerne. 

I to år har medborgerskabsudvalget derfor udforsket og afprøvet forskellige veje til at 

styrke medborgerskab. En rød tråd i arbejdet har været, at vi er eksperter i vores eget liv, 

og at Aarhus-borgernes indflydelse på udviklingen af Aarhus er uundværlig. Alle borgere 

skal have mulighed for at engagere sig og bidrage med det, de brænder for. 

En af opgaverne har været at formulere en medborgerskabspolitik, som skal sætte 

ramme og retning for aktivt medborgerskab. Medborgerskabsudvalget har samarbejdet 

om denne opgave med over 700 Aarhus-borgere. Det har været både spændende, men 

også vanskeligt at konkretisere noget så abstrakt som medborgerskab. 

Medborgerskabsudvalget mener ligesom ÅUF, at medborgerskab er en motor i 

samfundslivet. Ingen kan alt, men alle kan noget, og sammen kan vi det meste. Derfor er 

det vigtigt, at vi finder ud af, hvordan vi bedst får bragt vores ressourcer i spil. Det lyder 

enkelt, men selv med de bedste intentioner kan det være svært at gå fra ord til handling. 

Det er det, vi må øve os på og tage fælles ansvar for. 

Et fælles samfund kræver en fælles indsats. Derfor er vi i medborgerskabsudvalget 

meget glade for den interesse og det engagement, som ÅUF har bidraget med i forhold 

til medborgerskabspolitikken. Medborgerskabsudvalget har også haft fornøjelsen af at 

møde ÅUF på Frivillig Fredag og i andre sammenhænge af foreningslivet. 

ÅUF’s arbejde med at løse ungdommens problemer, fremme sammenhold, ligestilling og 

forståelse for og deltagelse i demokratiske beslutningsprocesser er et vigtigt bidrag til at 

styrke medborgerskab og gøre Aarhus til en god by for alle. Tak for det, og god fornøjelse 

med arbejdet fremover.

Venlig hilsen 

Tina Lindbæk, formand for medborgerskabsudvalget i Aarhus

Læs mere om medborgerskab og medborgerskabsudvalget på 

www.medborgerskabiaarhus.dk
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HILSEN TIL ÅUF’S ÅRSMØDE 
FRA MEDBORGERSKABSUDVALGET I AARHUS
Af Tina Lindbæk, formand for medborgerskabsudvalget i Aarhus Kommune
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Århus Ungdommens Fællesråd arbejder som paraplyorganisation for at servicere 

medlemsforeningerne og varetage deres interesser. Derudover har ÅUF til formål at 

samfundsengagere børn og unge og at varetage børn og unges interesser bredt. En række 

opgaver går igen fra år til år som en del af ÅUF’s faste drift, mens andre planlægges igennem 

de årlige arbejdsprogrammer.

Status på initiativerne i arbejdsprogrammet 2015

Fritidslivsundersøgelse

I 2014 udarbejdede ÅUF en fritidslivsundersøgelse, som afdækkede fritidsinteresserne hos 

Aarhus Kommunes børn og unge. I år er den fulgt op ved at indgå i Styrelsens og sekretariatets 

arbejde og med udarbejdelsen af en ”pixi-udgave”, som gør dens konklusioner letlæselige 

og tilgængelige for en bredere målgruppe (initiativ 9).

Fritidslivsundersøgelsens konklusioner har været vigtige for det indledende arbejde med 

at opdatere og udvikle ÅUF’s fritidspolitiske idékatalog. Idéerne til hvordan man skaber 

et stærkere foreningsliv og bedre tilbud til børn og unge i Aarhus Kommune, ruster ÅUF’s 

arbejde frem mod den nye sports- og fritidspolitik, der i år blev forlænget og derfor først 

skal udvikles og genforhandles i år (initiativ 2). Derfor fortsætter arbejdet med at udvikle 

idéer også i dette års arbejdsprogram.

Åben Skole

Med folkeskolereformen, der nu har været implementeret i halvandet år, fik børn og unge 

mulighed for at møde foreningslivet i skoledagen i den åbne skole. ÅUF har fra start været 

med for at sætte fokus på det idébestemte og samfundsengagerende foreningslivs styrker, 

både i forhold til elevernes skolegang og deres dannelse.

Projektet ”Foreningerne på Skemaet” har styrket foreningslivets muligheder for at træde 

ind i klasselokalerne og lettet foreningslivets adgang til skolerne (initiativ 3). I løbet af året 

har ÅUF holdt tre aftenarrangementer for foreningerne med fokus på skolens fælles mål, 

læring og klasserumsledelse, som styrker de foreningsaktives kompetencer til at afvikle 

foreningsaktiviteter i klasselokalet og giver dem redskaber til samarbejder med skoler og 

lærere. ÅUF og foreningerne har samarbejdet om at udvikle forløb til folkeskoleklasser, og 

ÅUF har selv udviklet et forløb, som blev udbudt gennem ungdomsskolen. I alt har mere 

end 12 medlemsforeninger indgået i projektet.

Undervejs har ÅUF skabt et stort netværk omkring projektet, der har dannet samarbejder, 

som foreningerne også kan have glæde af i fremtiden. Det er blandt andet sket gennem 

den projektgruppe og følegruppe, der er nedsat, deltagelse i konferencer og lignende. 

ÅUF har også haft stor glæde af at besøge medlemsforeninger, der enten har aktiviteter i 

folkeskolen eller har interesse i det (initiativ 7).

De mange erfaringer, ÅUF har opnået med projektet, gør, at ”Åben Skole” nu er en fast del 

af ÅUF’s almindelige tilbud til medlemmerne. Arbejdet videreføres desuden i projektet ”Det 

Åbne Partnerskab”, som er et samarbejde mellem ÅUF og Ung i Aarhus Nord (kommunens 

fritids- og ungdomsklubber i de 16 nordligste skoledistrikter).
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Medborgerskab

Det er ikke kun folkeskolen, der trækker i foreningslivet. Begreber som ”medborgerskab” og 

”samskabelse” er højaktuelle i Aarhus, blandt andet fordi kommunen ønsker at samskabe 

med foreningslivet. Derfor arrangerede ÅUF i oktober en foreningsaften om emnet, som vi 

dog desværre måtte aflyse (initiativ 8). Vi håber, at vi kan sætte temaet under lup ved en 

anden lejlighed, så vi sammen kan finde et ståsted, hvor vi meningsfuldt kan byde ind i den 

aktuelle dagsorden.

Ekstern kommunikation

ÅUF’s evne til at skabe resultater for medlemsforeningerne er afhængig af vores evne til at 

engagere politikere og andre centrale aktører omkring vores sag, f.eks. i forbindelse med den 

nye sports- og fritidspolitik. Derfor blev ÅUF’s kommunikationsstrategi i 2015 udvidet med et 

eksternt fokus, og både styrelse og ansatte har været på kursus i pressekommunikation og 

læserbrevsskrivning (initiativ 4).

Aarhus 2017

Pressehistorier om det samfundsengagerende og idébaserede foreningslivs værdi kan ikke 

stå alene. Værdien, som medlemmerne oplever af foreningens aktiviteter i hverdagen, skal 

også vises frem og opleves direkte af alle. En mulighed er den åbne skole, en anden mulighed 

er, når Aarhus er Kulturhovedstad i 2017. I år har ÅUF samarbejdet med Idrætssammenvirket og 

Sport og Fritid om at udvikle en projektlederuddannelse, som kan klæde foreningsmedlemmer 

på til at udvikle aktiviteter, der kan indgå i kulturhovedstadens overordnede tema, ”Rethink”. 

Dette arbejde fortsætter i 2016, og vi håber, at der følges op med en pulje, som foreningerne 

kan søge til at finansiere Kulturhovedstadsaktiviteter.

Vedtægtsrevision

Et udvalg under ÅUF’s Styrelse har kigget på ÅUF’s vedtægter. Kontingent, og heraf følgende 

en ændring i strukturen for delegerede, som er vedtægtsbestemt, blev drøftet på Årsmødet 

i 2014 og 2015, ligesom det har været drøftet, om der skal ændres på rammerne i forhold 

til optagelse af kollektive medlemmer. Udvalget har været i dialog med grupperingerne og 

medlemsforeningerne, og det indstillede til Styrelsen ikke at foretage ændringer, da den 

reelle interesse i ændringer var minimal (initiativ 5).

Vandseparering

Nye krav til vandseparering/kloakering er ved at blive udrullet i Aarhus Kommune. ÅUF har 

sat sig ind i området og skabt overblik over medlemsforeninger, der risikerer at blive berørt, 

for at afdække eventuelle udfordringer og derfra tage stilling til, om der skal arbejdes på at 

sikre yderligere rådgivning og støttemuligheder (initiativ 6).
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ÅUF’s arbejde med de tilbagevendende opgaver

En væsentlig del af ÅUF’s virke består af de tilbagevendende opgaver. Igen i år har vi indgivet 

høringssvar om politiske temaer, der berører foreningslivet, f.eks. medborgerskabspolitikken 

og besparelserne i Aarhus Kommune. Vi har prioriteret deltagelse i konferencer højt i år. De 

skaber rammen om at lære nyt, opsnappe tendenser og skabe netværk. Alt sammen vigtigt 

for ÅUF’s virke; ikke mindst med en ny sekretariatsleder i stolen. Både styrelsesmedlemmer 

og ansatte har været af sted til arrangementer om alt fra Åben Skole, over Dansk 

Folkeoplysnings Samråds konference ”Folkeoplysningens demokratiske værdi” til Hal Koch-

jubilæum.

Særligt dyrt materiel-puljen måtte i år uddeles ad to omgange, fordi flere foreninger, der 

havde fået tilsagn om et tilskud, ikke brugte pengene til tiden. Behovet har imidlertid været 

stort, og i begge runder oversteg ansøgningsbeløbene langt puljens størrelse.

Den fælles anlægspulje med idrætten var i år en særlig stor gevinst for vores område, idet 

FDF Ellevang-Risskov og KFUM-spejderne i Skjoldhøj fik store bevillinger.

Kurserne fra Aarhus i Forening, som ÅUF arrangerer i samarbejde med DGI Østjylland, 

Idrætssamvirket Aarhus og Sport og Fritid, var igen velbesøgte. Det var særligt de praktisk 

orienterede kurser, som eksempelvis kassererkurset, der var mest efterspurgt.

Sidste Skoledag for folkeskolens afgangselever var igen i år en succes, som vi håber på at 

kunne gentage i 2016, hvor arrangementet er flyttet til Botanisk Have på grund af Classic 

Race Aarhus.

Børn og Unge-byrådet afsluttede sit arbejde i foråret, og et nyt blev valgt i efteråret. Ved 

genåbningen af skøjtebanen ved Musikhuset har de nuværende ungebyrødder været vidne 

til det synlige resultat af det hårde arbejde, som byrådet årgang 2012/2013 lagde i deres 

indstilling til det voksne byråd. Det giver forhåbentlig ekstra energi til dette års tre temaer: 

Udsatte børn og unge, unge i erhverv og kultur i forlængelse af Kulturhovedstad 2017.
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Indledning til beretninger fra 
grupperingerne
ÅUF er en paraplyorganisation for de idébestemte og samfundsengagerende børne- og 

ungdomsforeninger i Aarhus Kommune. I alt har ÅUF 44 medlemsforeninger med ca. 120 

lokalafdelinger. Medlemsforeningerne er inddelt i fem grupperinger, der afspejler fem 

interesseområder. De fem grupperingers primære formål er at sikre, at områderne er ligeligt 

repræsenteret i Styrelsen på trods af deres forskelligheder. Hver gruppering vælger nemlig 

en grupperingsrepræsentant og en suppleant. De fem grupperingsrepræsentanter udgør 

sammen med formand, næstformand og kasserer ÅUF’s Styrelse. Det er forskelligt, hvor 

meget samarbejde, der er internt i grupperingerne, og der er forskellig tradition for, hvor 

tæt grupperingsrepræsentanterne er knyttet til deres grupperinger mellem årsmøderne. 

De enkelte beretninger er altså ikke udtryk for aktiviteten i de enkelte medlemsforeninger, 

men for grupperingsrepræsentantens oplevelse af samarbejde og aktivitet internt i 

grupperingen.
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BERETNING FRA DE MELLEMFOLKELIGE 
OG INTERNATIONALT ARBEJDENDE 
FORENINGER
Af Anne Line Nielsen, styrelsesmedlem

De mellemfolkelige- og internationalt arbejdende foreningers fokus spænder vidt, og 

som ny grupperingsrepræsentant har det været interessant at opdage, hvor mangfoldig 

grupperingen er. Fælles for foreningerne er, at de alle bygger på et idéfællesskab. Det 

er derfor her, hvor mennesker uanset baggrund kan mødes om en fælles sag. De mange 

forskellige aktiviteter, der skabes, giver en bred vifte af muligheder for børn og unge i 

Aarhus Kommune. Netop denne mangfoldighed beriger det aarhusianske foreningsliv.

I løbet af 2015 er der skabt kontakt til en stor del af foreningerne, og de har alle udvist et stort 

engagement på trods de udfordringer, de til tider er blevet mødt af. Dette engagement ses, 

hvad enten foreningerne ønsker at udbrede viden om verden til danske skoleelever, lave 

valgobservationer i Østeuropa eller forbedre vilkår for børn og unge nationalt eller uden for 

Danmarks grænser. 

I 2015 har ÅUF-projektet “Foreninger på Skemaet” arbejdet på at få foreningslivet ud i 

skolerne. Flere foreninger i grupperingen har deltaget i workshops for at kvalificere frivillige 

til at undervise inden for folkeskolens rammer. Med fortsættelse af projektet i 2016 håber vi 

på, at endnu flere foreninger vil finde deres plads i projektet.
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BERETNING FRA DE RELIGIØSE FORENINGER 
Af Nina Frøjk Hansen, styrelsesmedlem  

I 2015 er der sket forskellige tiltag på det religiøse område. Det var mit andet år som grup-

peringsrepræsentant, og det har været spændende at følge de forskellige foreningers arbej-

de og høre om de succeser og udfordringer, der har været i løbet af det sidste år. 

Igen i år har de religiøse foreninger stået over for den udfordring, at det er vanskeligt at 

definere de religiøse foreningers indhold og relevans. Det har medført, at foreningerne 

også i år har arbejdet med udadvendte aktiviteter med fokus på at byde velkommen til 

interesserede. Et eksempel er Saralystkirkens Børne- og Ungdomsarbejde, som i september 

inviterede til ”Halløj i Parken”, en familiefest for børnefamilier i lokalområdet og kirken med 

cykelsponsorløb, hoppeborg og loppemarked.

Atter var der valg på dagsordenen, og her bidrog KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus sammen 

med FDF og spejderne til at klæde unge på til at træffe deres valg, da de i juni holdt Folke-

tingsvalgdebat med 10 kandidater og 190 unge, der blandt andet spurgte ind til uddannel-

sespolitikken hos de forskellige partier. Der var en god og konstruktiv debat, ligesom det var 

med til at vise de religiøse foreningers engagement i samfundsdebatten.

Alt i alt har det været et spændende og udviklende år for de religiøse foreninger. Jeg ser 

frem til endnu et år med kontakt mellem ÅUF og foreningerne i den religiøse gruppering, så 

vi på bedst mulig måde kan varetage alles interesser.
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2015 blev et år, der bragte os en broget skare af 

oplevelser, ord og indsigter. Noget nyt er lært, noget 

gammelt er støvet op fra gemmerne og meget nyt er 

sat i søen og allerede godt i vej. 

Det blev et år, der skulle ende med at lære os et nyt 

og vigtigt ord: Medborgerskab. Kommunen har gjort en 

ganske betydelig indsat for at definere dette begreb 

og brande det, som det nye sort for borgerne i Aarhus 

Kommune. Det har været en ambivalent følelse at 

deltage i diskussionerne.  Trist er det, at vi har nået et 

punkt i vores samfund, hvor de almene egenskaber og 

tanker, der ligger bag begrebet medborgerskab, nu 

er blevet så fjerne for den almindelige borger, at det 

kræver en kommunal indsats at bringe dem tilbage. 

Trist er det også, at man er nødt til at sælge det 

under popsmarte begreber og løfter om gratis 

middagskurve. Men godt er det, at tanken om at 

gøre unge til selvstændige og empatiske individer, 

med ansvarsfølelse for deres samfund og deres 

medmennesker, er blevet en populær idé. Endnu bedre 

er det, at den idé altid har været et af de bærende 

elementer i ungdomskorpsenes virke. Vi kan være 

stolte af at videreføre de værdier den dag i dag. I trange 

tider vil der altid være brug for mennesker, der er klar 

til at yde en indsats og reflektere over den verden, de 

lever i. 

Den slags kan ikke trylles frem ud fra snak og PR-

folks flyvske idéer om, hvad der sælger bedst hos 

kommunens borgere. Den slags mennesker formes fra 

barnsben gennem samværet med nærværende unge 

og voksne, der altid er klar til at gå forrest med det 

gode eksempel, og som aldrig går på kompromis med 

deres værdier. 

BERETNING FRA BØRNE- OG 
UNGDOMSKORPSENE
Af Anders Jørgensen, styrelsesmedlem
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2015 blev også året, hvor vi lærte noget vigtigt om 

os selv. Mange mennesker er på flugt fra grufulde 

oplevelser i det, der engang var deres hjemland. 

Debatten om disse flygtninge har været særdeles 

ophedet, og alle involverede parter har brugt voldsom 

retorik og gensidige fornærmelser, den ene grovere 

end den anden. 

Jeg vil gerne rose ungdomskorpsene, der har formået 

at styre gennem denne stormfulde periode uden at 

kuldsejle. Det er ikke nogen nem opgave, men alligevel 

har vi valgt at række hånden frem mod de mennesker, 

der nu engang er i landet, og som ikke har det nemt. 

Det fylder mit hjerte med stolthed, når FDF’erne 

tilbyder gratis medlemskab og deltagelse på lejre for 

flygtninge, når DUI-LEG og Virke flere gange forsøger 

at råbe politikkerne op med lovforslag til sikring af 

uledsagede flygtningebørn og når spejdergrupper 

rundt om i landet tilbyder at åbne deres hytter til 

midlertidig indlogering. 

Disse handlinger er ikke udtryk for en fløjpolitisk 

holdning for eller imod flygtninge. De er ene og alene 

et billede på, hvad medborgerskab kan bibringe, når 

det leves ud og ikke bare diskuteres i et intellektuelt 

miljø!

Året er gået. Det var alt for kort. Det samme vil næppe 

blive sagt om denne beretning, men store handlinger 

kræver store ord.

Lad os se fremad til slut. 2016 vil blive præget af en 

FDF-landslejr, forberedelser til den store Spejdernes 

Lejr og for Aarhus’ vedkommende også endnu et stort 

tværkorpsligt event i september. Der er et fremragende 

år i vente.

I ønskes alt godt her fra ÅUF.
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Fotos: FDF Ellevang-Risskov
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BERETNING FRA DE ØVRIGE FORENINGER  
Af Henrik Dahlin, styrelsesmedlem  

Øvrige-gruppen har igen i år været en noget stille affære i forhold til intern kontakt i 

grupperingen. Derfor må jeg som styrelsesrepræsentant henholde mig til de ting, jeg 

ved fra egen forening og foreninger, som er beslægtet med min. Jeg skal dog skynde 

mig at sige, at jeg har forsøgt at indhente svar om årets gøremål fra alle foreninger i 

grupperingen. 

I Konservative Studenter og Frit Forum, grupperingens to studenterorganisationer, 

har forberedelser og selve afholdelsen af universitetsvalget i november selvfølgelig 

fyldt meget. Dertil kommer hverveindsatser, bl.a. med hjælp fra ÅUF til Studiemessen i 

september, og forskellige foredrag, som jeg ved fylder meget i begge foreningers virke.

Jeg kan ved et kort glimt se, at Studenterhus Aarhus stadig har mange aktiviteter, man kan 

deltage i, hvorfor jeg må antage, at der også der er liv og engagement. På samme måde 

fremgår det af rollespilsforeningen Einherjernes aktivitetskalender, at der er rigeligt liv 

i kludene. Jeg var i år også glad for at se, at man fra Einherjernes side henvendte sig til 

ÅUF i forbindelse med særligt dyrt materiel-puljen og blev tilkendt midler. Det er en 

fornøjelse at se, at medlemsforeningerne bruger ÅUF’s tilbud.

Med denne korte gennemgang, som desværre ikke indeholder informationer om alle i 

grupperingen, vil jeg ønske et godt år for øvrige-gruppen! 
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Foto: Christian N. Christiansen, Einherjerne
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2015 har været et begivenhedsrigt år for de politiske ungdomsorganisationer, både politisk 

og socialt. Politisk har året i høj grad været præget af valgkamp, med både folketingsvalg 

og folkeafstemning. På trods af at partierne i sagens natur har været konkurrenter, har 

der været god stemning ungdomspartierne imellem. Den gode stemning skyldes især 

det stærke netværk, der er imellem vores medlemmer, fordi vi har et så veletableret 

tværpolitisk fællesskab. Vi har mødt hinanden før, og vi ved, at selvom der kan være 

store politiske uenigheder mellem os, så er medlemmerne fra de andre ungdomspartier 

meget ligesom os; helt almindelige unge med visioner for fremtiden og ønsket om at gøre 

Danmark bedre. 

Fællesskabet mellem ungdomspartierne er igen i år blevet styrket og udbygget, socialt 

såvel som politisk. Medlemmer fra de forskellige ungdomspartier mødtes til både 

paneldebat-træning for nye debattører, valgaften efter det britiske valg, den fælles valgfest 

efter folkeafstemningen samt den årlige tour des chambres, hvor ungdomspartierne 

besøger hinandens lokaler. Det tværpolitiske samarbejde gør det sjovere at være aktiv i 

ungdomspolitik, det giver politisk sparring til vores frivillige og det gør det mindre farligt at 

deltage i en debat, når man kender dem, man er oppe imod.

Efter folketingsvalget kom et nyt parti i Folketinget, og det betyder også, at et nyt 

ungdomsparti har set dagens lys. Derfor har vi selvfølgelig også taget kontakt til 

Alternativets Unge og taget de første skridt til at få dem ind i det fællesskab, som vi 

andre ungdomspartier nyder så godt af. Det er vigtigt for tværpolitikken, at alle partier og 

holdninger bliver repræsenteret, og det kan give Alternativets Unge indblik i de erfaringer, 

som de mere etablerede ungdomspartier har gjort sig igennem årenes løb. 

 

Som ungdomspartier er vi også bevidste om vores demokratiserende opgave. Derfor har 

vi i år påbegyndt en diskussion om, hvordan vi kan bidrage til at få ungdomspartierne 

med ind over “Foreninger på Skemaet”, så elever i folkeskolens ældste klasser kan få et 

indblik i vigtigheden af demokratiet, partiernes rolle i moderne politik og et bredt udsnit af 

de forskellige holdninger og visioner, der findes i Danmark, til gavn for både eleverne og 

ungdomspartierne. 

Selvom 2016 står til at være fri for valgkamp, så bliver det på ingen måde et kedeligt år 

for ungdomspolitik. Udover at de initiativer, som er blevet igangsat i det forgangne år, skal 

folde sig ud, så er der stadig debatter, der skal vindes, budskaber, der skal spredes, og 

netværk, der skal skabes. Ungdomspolitik i Aarhus lever i bedste velgående, og vi ser frem 

til endnu et år med et stærkt, tværpolitisk samarbejde. 
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BERETNING FRA DE POLITISKE FORENINGER 
Af Jacob Bagge Jensen, styrelsesmedlem 
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BERETNING FRA SEKRETARIATET
af Thea Puggaard Strand, Sekretariatsleder ÅUF

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 altid sker på et oplyst 
grundlag.

Med en ny sekretariatsleder (ansat i november 2014) og flere nye ansigter har 
2015 på mange været et år i læringens tegn. Et årshjul skal gennemleves, 
for at man kan opnå den fulde forståelse for alle opgavers omfang mv. 
Året er derfor i stort omfang blevet brugt på at lære alle de almindelige 
opgaver. Det betyder eksempelvis, at skriftlighed har været højt prioriteret, 
så det fremadrettet bliver lettere at afvikle tilbagevendende opgaver og 
projekter, selvom de skifter hænder. I det hele taget er der brugt tid på at 
organisere, afklare og udvikle (/afvikle) opgaver, så ÅUF’s opgaveportefølje 
fremstår gennemskuelig og klar. 

I forhold til Børn og Unge-byrådet er der fra sekretariatets side brugt meget 
tid på at styrke netværket omkring det. Yderligere på at kortlægge og skabe 
enighed om strukturen om valg og den daglige drift af Børn og Unge-
byrådet. Inden for ungebyrådets eget budget har vi desuden prioriteret at 
projektansætte en ”hjælpende hånd” til ungebyrådssekretæren i 15 timer 
om måneden for at lette resten af ÅUF’s sekretariat
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Sidste skoledag 2015 blev afviklet i et godt samarbejde med Aarhus Lokalkreds 

og SSP Aarhus Kommune. Trods gråvejr var der god stemning og op mod 3.000 

glade unge i Mindeparken.

I 2014 var der stor fokus på ÅUF’s kommunikation. Det fortsatte i 2015, hvor vi 

har udviklet nye hjemmesider til Århus i Forening, Børn og Unge-byrådet og 

ÅUF – den sidste går i luften lige op til Årsmødet 2016. Alle siderne er udviklet 

på samme brugervenlige platform, hvilket gerne skulle sikre, at der i det daglige 

skal bruges færre ressourcer på at holde siderne opdaterede. Derudover har vi 

lavet informationsmapper, visitkort og standardskabeloner til plakater mv. 

Det største projekt i 2015 har været “Foreninger på Skemaet”. Under den titel 

har alt ÅUF’s arbejde med den åbne skole været afviklet. Der kan læses en 

selvstændig beretning for projektet på side 18-19. 

Løst- og fastansatte i ÅUF 2015/2016: 

ÅUF’s sekretariat:

Thea Puggaard Strand, sekretariatsleder 

Søren Bjerre, studentermedhjælper

Sofie Marlene Kuhn, piccoline

Martha Jensen, bogholder

Lea Pasgaard, kommunikationsmedarbejder i virksomhedspraktik - fra 15. 

november

Ungebyrådet:

Morten Lond, ungebyrådssekretær - til 30. juni

Johanne Thaarup, ungebyrådssekretær - fra. 15 juni 

Tobias Chresten Mørch, politisk understøttelse af Børn og Unge-byrådet - fra 1. 

oktober

Foreninger på Skemaet:

Niklas Brix Laursen, praktikant fra februar til juli, herefter studentermedhjælper

Anne Kathrine Østerby Muldbjerg, studentermedhjælper
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ÅUF har i 2015 arbejdet med inddragelse af det idébestemte og samfundsengagerende 

foreningsliv i den åbne skole. Det overordnede mål er at forankre arbejdet med den 

åbne skole i ÅUF’s generelle virke som serviceorganisation for medlemsforeningerne. 

Åben Skole er dog både nyt og rummer store muligheder og udfordringer. Derfor har 

projektet høj prioritet for ÅUF. 

Projektet ”Foreninger på Skemaet” blev sat i gang i januar 2015. ÅUF’s mål med projektet 

er at bidrage til opbygningen af erfaringer med samarbejder mellem folkeskolen og 

det frivillige idebestemte og samfundsengagerende ungdomsforeningsliv. Det skal 

tydeliggøres, hvordan medlemsforeningerne kan bidrage til elevernes skolegang, men 

også hvordan adgangen til den åbne skole kan medvirke til foreningsudvikling. For 

på samme måde som skolen kan nyde godt af foreningernes virkelyst, debatmod og 

engagement, kan foreningerne bruge Åben Skole til at synliggøre deres aktiviteter og 

til at nå et endnu bredere publikum med alle de gode budskaber. 

Projektet er støttet med en bevilling på 140.000 kroner fra Kulturstyrelsen og 50.000 

kroner fra Den Lokale Udviklingspulje, ligesom ÅUF selv har lagt penge og ressourcer i 

projektet. Bevillingerne kører frem til slutningen af marts 2016, og projektet i skrivende 

stund derfor ikke afsluttet. 

Projektet blev skudt i gang med en introaften i marts, hvor mere end 30 deltagere 

fra 11 forskellige foreninger deltog. I samme periode blev projektet forankret i en 

projektgruppe bestående af lokale Åben- Skole-aktører og en følgegruppe bestående 

af nationale aktører. De to grupper er nedsat som en del af en netværksudvidelse for 

at skabe et større kendskab til det idébestemte og samfundsengagerende foreningsliv 

og yderligere for at kunne erfaringsudveksle med andre aktører. ÅUF’s mål er desuden 

nedbryde nogle af de barrierer, som medlemsforeningerne kan møde, inden de opstår.
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FORENINGER PÅ SKEMAET 
Af Anne Kathrine Østerby Muldbjerg, studentermedhjælper
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De medlemsvendte aktiviteter har inkluderet temaaftener med aktivitetsudvikling med 

udgangspunkt i folkeskolens faglige fælles mål, workshops for frivillige underoverskriften 

”Læring, klasserumsledelse og kommunikation” og pilotforløb, der har haft kompetenceudvikling 

blandt interesserede aktører i sigte. 

Som en del af en større kvalitativ undersøgelse har vi besøgt og lavet interviews hos en 

række medlemsforeninger, skoler og andre aktører, hvilket blandt andet har affødt rapporten 

” Foreninger på Skemaet - ÅUF’s arbejde med den åbne skole” til at sætte spot på de 

udfordringer og potentialer, der ligger i Åben Skole.

Yderligere har vi startet samarbejder op med blandt andet ULF-platformen, Ung i 

Aarhus og Kvindemuseet med henblik på at gøre adgangen til folkeskolen lettere for 

medlemsforeningerne.

De konkrete resultater af projektet kan findes på aauf.dk og i “Foreninger på Skemaet - ÅUF’s 

arbejde med den åbne skole”. 

Fremtiden for Åben Skole i ÅUF

ÅUF vil i 2016 arbejde videre med den åbne skole og medlemsforeningernes deltagelse 

heri. ÅUF tilbyder fortsat foreninger støtte i form af temaaftener og hjælp til udvikling af 

tilbud. Derudover har vi indkøbt nyt materiel til at understøtte aktiviteter, blandt andet en 

“konsulentkuffert” med diverse kontorudstyr til brug ved udvikling eller afholdelse af forløb, 

samt udeskolekasser, der indeholder diverse udstyr til udendørs madlavning med en hel 

årgang. 

Et nyt projekt ser også dagens lys i løbet af foråret 2016: Det Åbne Partnerskab. Det er støttet 

af Undervisningsministeriet med 145.000 kroner og er et partnerskab mellem foreningsliv, 

skole og Ung i Aarhus Nord. Projektet vil blandt andet fokusere på muligheden for at udvikle 

temadage over de såkaldt timeløse fag i folkeskolen.
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BERETNING FRA BØRN OG UNGE-BYRÅDET 
Af Johanne Thaarup, ungebyrådssekretær  

I første halvdel af 2015 blev indstillingerne om bedre parker, ungekort og bedre undervisningsmiljø 

færdiggjort og sendt til Aarhus Byråd. Aarhus Kommunes Børn og Unge-byråd 2014/15 overrakte 

ligeledes Ungeprisen 2015 til skolesocialrådgiveren Benjamin Sibbesen på valgårets sidste 

møde i samarbejde med Aarhus Lokalkreds. 

 

I sommerferien fik Børn og Unge-byrådet en ny visuel profil i form af en ny hjemmeside og et 

nyt logo. Derudover har vi fået oprettet både en Instagram-profil og en Twitter-konto, hvilket har 

medført en stigende grad af aktivitet omkring Børn og Unge-byrådet. 

Børn og Unge-byrådet kan igen i år se tilbage på en øget valgdeltagelse på kommuneplan. 

Ambitionen om et Børn og Unge-byråd med en lige så stor opbakning, som det voksne byråd fik 

ved sidste kommunalvalg, er derfor tættere på end nogensinde før, når vi kigger valgdeltagelsen 

på folkeskoleniveauet. Det er dog stadig en udfordring at få den ældste gruppe af unge i alderen 

16-17 år involveret. 

Som følge af omstruktureringen af fritids- og ungdomsskoleområdet blev valget afholdt i fire 

områder, hvilket har skabt nye muligheder og andre udfordringer. Samarbejdet med Ung i 

Aarhus er rigtig godt, hvilket kun er med til at styrke det fremtidige samarbejde.
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Børn og Unge-byrådet 2015/16 kom i efteråret hurtigt fra start, da der var blevet lagt et ekstra 

møde ind, så de unge medlemmer skal mødes syv gange fordelt ud på valgperioden. Det 

har medført at unge-byrådet allerede på deres sidste møde inden jul vedtog deres første 

indstilling om udsatte unge. Medlemmerne af dette års ungebyråd er yderst engagerede, 

hvilket gør det til en stor fornøjelse at arbejde med de unge mennesker og se deres gejst for 

at gøre Aarhus til en endnu bedre by at være barn og ung i. 

Jeg, Johanne Thaarup, overtog i juni 2015 stillingen som børn og unge-byrådssekretær 

efter Morten Lond. Jeg fik en god oplæring af sekretariatet, så jeg var godt klædt på til at 

tage imod de nyvalgte ungebyrødder og hjælpe dem til at skabe nye resultater for børn og 

unge i Aarhus. Ved siden af arbejdet som ungebyrådssekretær læser jeg til pædagog på VIA 

Campus C. Tobias Mørch blev fra oktober ansat som politisk konsulent i forbindelse med 

arbejdet i Børn og Unge-byrådet. Vi har et godt samarbejde, som kun opkvalificerer arbejdet 

med unge-byrådet. 

I 2016 skal Børn og Unge-byrådet arbejde med emnerne ”Unge i Erhverv” og ”Kultur 2017” 

samt modtage kandidater til Ungeprisen 2016 og kåre en vinder. Derudover skal det som 

altid holde et dialogmøde med de voksne politikere og derved styrke samarbejdet med det 

voksne byråd. I foråret 2016 bliver der også åbnet op for en dialog omkring Børn og Unge-

byrådets vedtægter i forlængelse af den nye Ung i Aarhus-struktur, den nye børn og unge-

politik og de seks års erfaringer, vi har med den gældende vedtægt. 

Vi glæder os! 

Foto: Per Ryolf, Aarhus Kommune
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FOLKE-
OPLYSNINGS-
UDVALGET 2015
Af Bent Sejersen, medlem af folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget har holdt i alt otte 

møder i 2015 – de to møder har været ”ude af 

huset”. Vi har været på besøg på Byhøjskolen i 

Mejlgade, samt i Trivselshuset i Bispehaven – to 

steder, som var meget spændende at høre om 

fra dem, som brænder for arbejdet.

Revision af aktivitetsstøtten har fyldt meget 

i 2015. Arbejdet startede i 2014 og har været 

igennem høringsrunder. Nu er der vedtaget en 

ny aktivitetsstøtteordning, som starter i 2016 for 

en del af foreningerne, mens resten kommer 

med i 2017. Det er en ordning, som betyder, at 

de frivillige foreninger nu skal tælle fremmøde 

hvert fjerde år for at dokumentere deres 

aktivitetsniveau. Der er lavet lidt om på måden 

at registrere medlemmer på, idet der nu er fire 

alders-intervaller, der skal registreres på. Rigtig 

mange har spurgt, hvad det betyder for dem. Det 

har været svært  at svare på – det kan kun tiden 

vise.

Der har været holdt borgermøde om Forenings- 

og Fritidshuset Fjordsgade. Der var rigtig mange, 

der kunne se sig selv i det nye hus. Lidt skuffende 

var der langt færre, der kunne se, at de skulle 

dele lokalet med andre – så er det svært at få 

kabalen til at gå op.

Den nye skolereform, og ikke mindst 

skolereformens konsekvenser for foreningslivet, 

har været drøftet. 
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Det betaler sig at drømme stort. Sådan lyder konklusionen hos FDF Ellevang-Risskov, som 

har fået stor økonomisk opbakning til at forvandle en gammel barak i Lisbjerg Skov til et 

moderne natur- og friluftsværksted.

På FDF Ellevang-Risskovs naturgrund i Lisbjerg Skov nord for Aarhus ligger en gammel, rød 

barak fra krigens tid. Siden 1955 har hytten dannet ramme om friluftslivet på stedet, men i de 

senere år har den stået tom og ubrugt hen på grund af dens faldefærdige tilstand. Men den 

tid er slut. 

En projektgruppe med medlemmer fra FDF-kredsens bestyrelse har sammen med en række 

fagfolk skruet en projektbeskrivelse til et moderne og tidssvarende natur- og friluftsværksted 

sammen. Den idé har vakt begejstring hos kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad, som i slutningen 

af december 2015 valgte at donere en million kroner fra Aarhus Kommunes anlægspulje til 

projektet. 

Beærede over støtten

”Vi er meget glade og ydmyge over, at de kan se værdien i det, vi laver. Vi skal nok levere på 

det,” lover Simon Kangas Larsen, som er kredsformand og projektleder.  

Visionen for projektet er at gøre naturen tilgængelig for så mange som muligt. Med brug af 

enkle greb og materialer vil foreningen skabe et hus, hvor ude- og indeliv bliver integreret, så 

det er muligt for børn, unge, familier, seniorer og handicappede at få en naturoplevelse tæt 

på byen og alligevel tæt på naturen.

”Naturværkstedet skal være et sted, hvor man kan gå ind med gummistøvler. Hvor naturen kan 

tages ind, og børn og unge kan opleve naturen helt tæt på,” forklarer Simon Kangas Larsen.
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Kommunen og fonde donerer     
millioner til ambitiøst FDF-projekt 
Af Lea Pasgaard, kommunikationsmedarbejder, ÅUF 

Foto: FDF Ellevang-Risskov
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Lang proces med mange involverede

De første spæde idéer til projektet opstod for to år siden, og mange forskellige mennesker 

har siden da været inde over processen. Bestyrelsen allierede sig tidligt i forløbet med en 

lokal arkitekt, som har lavet udførlige tegninger af det kommende friluftsværksted. Kredsen 

har trukket på erfaringer fra FDF’s landsforbund, og herudover er også ingeniører, lærere, 

forældre og den nærliggende kirke blevet inddraget.

A.P. Møller Fonden, Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary Fonden samt Friluftsrådet har 

doneret over halvanden million kroner til projektet, og med den seneste million fra Aarhus 

Kommune er kredsen nu sikker at kunne gøre naturværkstedet til virkelighed i en eller anden 

udstrækning.    

Værkstedet bliver en realitet

”Et eller andet skal det nok blive til nu. Hvis alle vores drømme for stedet skal blive til noget, 

mangler vi en million mere, så vi er ikke helt i mål endnu. Men nu kan vi bruge vinteren til at få 

de sidste tilladelser og bruge de sidste skud, vi har i fondsbøssen,” siger Simon Kangas Larsen.

I arbejdet med at opstøve fonde og andre muligheder for at økonomisk støtte var Simon 

Kangas Larsen også i kontakt med ÅUF’s sekretariat, som gjorde foreningen opmærksom på 

muligheden for at søge om penge fra netop kommunens anlægspulje.

”Det er et ambitiøst og gennemarbejdet projekt, som skaber værdi indad i foreningen. 

Samtidig formår kredsen med projektet også at tænke det omkringliggende samfund ind i 

naturværkstedet, så det får værdi for andre end blot kredsens egne medlemmer,” siger Thea 

P. Strand, sekretariatsleder ved ÅUF.

Hun opfordrer andre ÅUF-foreninger til at kontakte sekretariatet, hvis de har et projekt, som 

de ønsker input til, hvordan de kan finansiere.

“I ÅUF har vi overblikket over, hvilke muligheder der er for at søge økonomisk støtte i Aarhus 

Kommune, og vi kan dermed give vores foreninger en personlig vejledning, som de ikke får af 

Google,” siger Thea P. Strand.
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Illustration: Kim Thorsell Architects
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Fællesspisning før 
foredrag fremmer fællesskabet

Af Lea Pasgaard, kommunikationsmedarbejder, ÅUF

Fremmødet til de faste mandagsmøder hos Venstres Ungdom Århus er gennem det 

seneste år steget markant. Både ledelse og medlemmer begrunder fremgangen med et 

stærkt fokus på det sociale sammenhold i foreningen.   

Et klistret gulv og julepynt rundt omkring i lokalerne vidner tydeligt om weekendens 

julefrokost, da godt 30 medlemmer mødes hos VU Århus en mandag aften i december. 

På programmet er et foredrag ved landsformanden for Venstres Ungdom, men det er 

julefrokosten, der er det helt store samtaleemne til aftenens fællesspisning af spaghetti 

carbonara.

“Julefrokosten var den hurtigst udsolgte i hele foreningens historie. Billetterne var væk på 

19 minutter. Vi havde 65 til spisning, og så kom der omkring 85-90 mennesker i løbet af 

aftenen,” fortæller Morten Lond, der er formand for foreningen.

Voksende medlemstal

VU Århus har gennem det seneste års tid oplevet en voksende interesse for foreningens 

arrangementer. For et år siden dukkede der typisk 15 personer op til det faste mandagsmøde 

med foredrag. I de seneste måneder har der ikke været under 25 personer til møderne, og 

hvor antallet af foreningsmedlemmer sidste år lå på 89, er det nu steget til 138. En udvikling, 

som både Morten Lond og næstformand Nicolaj Sylvester Brarup mener skyldes foreningens 

øgede fokus på det sociale sammenhold.

”Hvis du havde spurgt for et halvt år siden, ville jeg sige, det var de store foredragsnavne, folk 

kommer for, men i dag vil jeg sige, at de kommer for det sociale,” fortæller Nicolaj Sylvester 

Brarup, der er ansvarlig for at arrangere mandagsmøderne og hovedkokken bag aftenens 

menu.
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Lise Christensen og Annika Clemens er to af de medlemmer, der er dukket op til aftenens 

arrangement, og over hver deres carbonara og cola erklærer de sig enige i, at det gode 

sociale sammenhold har stor betydning for, at de er dukket op denne aften. 

Varm velkomst

For Lise Christensen er VU Aarhus stadig et forholdsvis nyt bekendtskab, idet hun først 

flyttede til byen i sommer. Hun har tidligere været politisk aktiv i Ringkøbing-Skjern 

Kommune, men det var i Venstre og ikke VU. 

”Jeg kendte lidt til foreningen i forvejen. Det er meget, det sociale, man kommer for, for vi er 

jo enige i de grundlæggende ting hernede,” fortæller Lise Christensen.

”Man bliver vildt godt taget imod her. Man føler, man har været her i 100 år,” tilføjer hun.

Værdifuld læring 

Annika Clemens er kommet hos VU Århus i flere år og er en del af foreningens politik- og 

kampagneudvalg. Hun sætter pris på mandagsmødernes blanding af både det faglige og 

sociale, og hun føler, at de timer, hun lægger i foreningen, er godt givet ud:

”Generelt lærer man bare ting her, som man ikke kan lære af at sidde og læse bøger,” mener 

Annika Clemens, som har deltaget i flere forskellige VU-arrangementer.

Hun har blandt andet været med som en del af et større heppekor til de regelmæssige 

fodboldkampe, som foreningen udkæmper på Fodboldfabrikken i Aarhus. 

”Vi har tævet Liberal Alliances Ungdom de sidste to gange,” fortæller Annika Clemens med 

et smil på læben.

”Omdrejningspunktet i VU er politik, men man finder hurtigt ud af, at vi har meget mere til 

fælles end det. En stor del af det, vi laver sammen, er alt muligt andet,” tilføjer hun.  
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Optagelse af nye medlemmer

Det første punkt på dagsordenen – efter formaliteterne er overstået – er 
optagelse af nye medlemmer. ÅUF’s paraply er stor og kan rumme mange 
foreninger. I år har tre foreninger søgt om optagelse: IMCC Aarhus, Internationalt 
Forum Aarhus og Østjyllands 4H.

ÅUFs Styrelse har behandlet de tre ansøgninger på tre ordinære styrelsesmøder 
(juni, oktober og november) og indstiller alle tre foreninger til optagelse i ÅUF. 

Ansøgninger er behandlet udfra de fem krav, der er til medlemsforeninger i ÅUF’s 
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 tre sider kan du læse, hvorfor den enkelte forening indstilles til 
optagelse. 
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International Medical Cooperation Committee Aarhus, IMCC 
Aarhus 

foreslås optaget i grupperingen Mellemfolkelige og internationalt arbejdende foreninger. 
Nedenfor 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
Kapitel 2: Vision, mission og værdier 
§3 Vision 1. IMCC arbejder for at skabe en retfærdig verden, hvor alle har lige adgang til 
sundhedsydelser og er fysisk, mentalt og socialt velbefindende. 
§4 Mission og værdier 
1. Mission
• Vi fremmer lokalt, nationalt og internationalt samarbejde om sundhedsfremmende tiltag.
• Vi øger viden om sundhedsrelaterede emner og stillingtagen hertil via oplysning og debat. 
• Vi giver vore medlemmer et reflekteret, nuanceret og helhedsorienteret syn på sundhed 
skabt i et tværfagligt forum. 
• Vi skaber muligheder for personlig og faglig udvikling for vore medlemmer. 

- Primært driver børne- og ungdomsarbejde, eller har en selvstændig børne- og 
ungdomsafdeling
§5 Forudsætninger 
• IMCC Aarhus favoriserer ikke bestemte politiske, religiøse, sociale, etniske, nationale, 
seksuelle eller andre grupperinger. 
• IMCC Aarhus er en ikke-profitsøgende organisation. 
• IMCC Aarhus er en almennyttig og velgørende organisation. 
• IMCC Aarhus er en ungdomsorganisation.

- I udgangspunkt er åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål
§6 Indmeldelse 
1. Lokalafdelingens medlemmer er de medlemmer af IMCC, som har valgt tilknytning til 
IMCC Aarhus.
Fra IMCC landsforeningsvedtægter:
§ 7 Medlemmer og kontingent 
1. Personer, der skriftligt har indmeldt sig i IMCC og har betalt det af generalforsamlingen 
fastsatte medlemskontingent, er medlemmer af organisationen. Man melder sig i ind i 
organisationen for et år ad gangen gældende fra 1/1 – 31/12. Medlemskabet er gældende i det 
kalenderår, man har meldt sig ind i IMCC. 
2. IMCC’s medlemsskare er primært studerende inden for de sundhedsfaglige studier, men 
enhver kan søge om optagelse af IMCC. 
3. Medlemskab af IMCC giver ret til at deltage i organisationens arrangementer lokalt og 
nationalt samt stemmeret og mulighed for at stille op til valg. Yderligere medlemsfordele kan 
fastsættes af bestyrelsen eller generalforsamlingen. 
4. Ved indmeldelse i organisationen bliver man tilknyttet en lokalafdeling efter eget valg.

- Er demokratisk opbygget og styret
§8: Generalforsamlingen 1. Generalforsamlingen er i alle anliggender lokalafdelingens øverste 
myndighed.

- Har sit virke i Århus Kommune
§1 Navn 
1. Lokalafdelingens navn er International Medical Cooperation Committee Aarhus, forkortet 
og betegnet IMCC Aarhus. 
§2 Relationer 
1. IMCC Aarhus er en lokalafdeling i IMCC.
2. IMCC Aarhus danner rammerne om lokalafdelingens forskellige aktiviteter. 
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Internationalt Forum Århus

foreslås optaget i grupperingen Mellemfolkelige og internationalt arbejdende foreninger. 
Nedenfor 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

§2 Formål
§2.1 Internationalt Forum Århus formål er at yde humanitær, politisk og økonomisk støtte til 
undertrykte folk og folkegrupper. Gennem et alsidigt ungdomsarbejde, uafhængigt af politiske 
partier, at arbejde for international fred, mellemfolkelig forståelse og øget internationalt 
samarbejde med henblik på at sikre menneskerettighedernes overholdelse, og økonomisk 
og social lighed uden hensyn til race, køn, sprog eller religion, samtidig med at de etniske 
gruppers forskellige kulturer respekteres.

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

§3 Formålets virkeliggørelse
§3.1 Internationalt Forum Århus er en ungdomsorganisation (…)

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

§4 Medlemskab
§4.1 Internationalt Forum Århus optager som medlem enhver person, der tilslutter sig 
foreningens formål, har betalt kontingent til landsorganisationen Internationalt Forum og som 
bor inden for postnumrene 8000-8300

- Er demokratisk opbygget og styret
Internationalt Forum Århus er opbygget med en generalforsamling (§5). Her vælges forperson 
og kasserer der er ansvarlig over for offentlige og bevilligende myndigheder (§6.2). Foreningen 
ledes af Medlemsmødet (§6).

- Har sit virke i Århus Kommune

§1.1 Foreningens navn er Internationalt Forum
Desuden §4.1 oven for om medlemskab inden for postnumre 8000-8300
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Østjyllands 4H

foreslås optaget i grupperingen Øvrige. Nedenfor kan (i kursiv) læses de passager fra 
foreningens vedtægter, der danner grundlag for Styrelsens vurdering af, om foreningen 
lever op til kravene om optagelse formuleret i §3 i ÅUF’s vedtægter (fed markering):

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

§2 Formål
Formålet med Østjyllands 4H er at skabe selvstændige, nysgerrige, ansvarlige og engagerede 
børn og unge ved praktiske og kreative aktiviteter med fx natur, dyr, jord og mad. 

Uddrag fra §2 – værdigrundlag:
De 4 H’er står for: Hånd, Hoved, Hjerte og Helbred:

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

Dette er formuleret i foreningens formålsparagraf gengivet oven for at formålet er rettet mod 
”børn og unge”.

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

§3 Medlemmer
Alle, som har betalt kontingent til Østjyllands 4H er medlem.

- Er demokratisk opbygget og styret
Foreningens vedtægter beskriver Generalforsamlingen som dens øverste myndighed, 
hvor medlemmer har stemmeret og hvor forslag vedtages omkring foreningen (§4). 
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse (§5), og denne konstituerer sig med formand, 
næstformand og kasserer (§6). Formanden leder bestyrelsens arbejde (§7).

- Har sit virke i Århus Kommune
Foreningen dækker Østjylland, beskrevet i 

§1 Navn
Foreningens navn er Østjyllands 4H. Østjyllands 4H dækker Randers, Norddjurs, Syddjurs, 
Favrskov og Århus kommuner. Østjyllands 4H er hjemmehørende i Favrskov Kommune. 

Bemærkning: 
Andre 4H afdelinger dækker større og mindre områder, og aktiviteterne i Aarhus er 
organiseret på denne måde. Der er flere aktiviteter i kommunen, bl.a. haver i Rosenhøj, 
gårdaktiviteter, kæledyrstræning o.l. 4H’s landsorganisations ansatte sidder desuden i 
Skejby.

Styrelsen drøftede ved godkendelse af indstillingen, at ÅUF har forpligtigelser, hvor 
kommunegrænsen skal overholdes, f.eks. i forbindelse med uddeling af særligt dyrt 
materiel-puljen og ved afvikling af kurser i Århus i Forening. Denne problemstilling 
gør sig dog gældende for andre af ÅUF’s medlemmer også. ÅUF har forud for 
Styrelsesbehandlingen været i kontakt med Sport og Fritid, Aarhus Kommune, der ikke ser 
problemer ved at optage 4H Østjylland, så længe ÅUF er opmærksom på de førnævnte 
problemstillinger. 
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REGNSKAB 2015
ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD

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

Daglig ledelse 

Sekretariatsleder    Thea P. Strand 

Styrelse

Formand     Cecilie Hansen   Red Barnet Ungdom 

Næstformand    Nicoline Bundgaard  Frit Forum 

Kasserer     Hans Henrik Juhl   BUUSK

Børne- og ungdomskorps    Anders Jørgensen   FDF

Politiske Ungdomsforeninger  Jacob Bagge Jensen  Radikal Ungdom

Mellemfolkelige og internationalt 
arbejdende foreninger    Anne Line Nielsen  Ungdommens Røde Kors

Religiøse foreninger    Nina Frøjk Hansen  KFUM & KFUK

Øvrige Foreninger     Henrik Dahlin   Konservative Studenter
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Revisionspåtegning

Til medlemmerne i Århus Ungdommens Fællesråd

Jeg har revideret årsrapporten for Århus Ungdommens Fællesråd for regnskabsåret 1. 
januar – 31. december 2015.

Organisationens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Mit ansvar er på grundlag af min 
revision at afgive en konklusion om årsrapporten.

Den udførte revision

Regnskabet er opstillet på grundlag af foreningens bogføring, som jeg stikprøvevis har 
efterprøvet.

Jeg har afstemt kassen samt afstemt bank- og girobeholdninger med eksternt materiale. 
Jeg har gennemgået tilgodehavender og påset, hvorvidt beløbene er indgået på 
regnskabsaflæggelses tidspunktet. Jeg har gennemgået dokumentationen for skyldige 
beløb.

Jeg har endvidere påset, at der foreligger regnskaber for de af ÅUF administrerede 
offentlige tilskudsmidler.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Konklusion

Det er min opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af organisationens 
aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af 
organisationens aktiviteter i regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015.

Aarhus, den 9. februar 2016

Lars Brix
revisor
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Hovedtalsoversigt
Set over en 5-årig periode kan organisationens udvikling beskrives ved følgende hovedtal:



36 | Årsmøde 2016

R
EG

N
SK

A
B

Styrelsens regnskabsberetning

Indledende i denne beretning skal nævnes, at der er lavet en fejl i budgettet, hvor samtlige 
indtægter og udgifter til ”Foreninger På Skemaet” er budgetteret i 2015 til trods for, at en 
væsentlig del af disse indtægter og udgifter, ca. 75.000 kr., falder i 2016. Dette skaber flere 
steder diskrepanser mellem regnskab og budget, som giver et misvisende billede.

Årets omsætning lå på 1.053.520 kr., godt 46.000 kr. under det budgetterede på 1.099.924 kr. 
Tager man højde for fejlbudgetteringen er der dog tale om, at omsætningen er ca. 28.000 kr. 
over budget, hvilket skyldes et ekstraordinært salg af ydelser. 
Årets udgifter ligger vel under det budgetterede, knap 85.000 kr., og igen spiller 
fejlbudgetteringen ind, hvorefter udgifterne blot ligger ca. 10.000 kr. under budget. Hertil 
kommer en yderligere fejlbudgettering på 15.000 kr. til videreuddannelse, hvilket betyder, at 
udgifterne burde ligge ca. 5.000 kr. over budget.

Der er på to poster foretaget nævneværdige budgetoverskridelser. Den første vedrører 
årsmødebestemte aktiviteter, hvor der er brugt omkring 20.000 kr. på udarbejdelse af en 
kondenseret version af slutrapporten fra ÅUF’s fritidslivsundersøgelse fra 2014. Det er 
Styrelsens vurdering, at denne kondenserede version bidrager væsentligt til undersøgelsens 
anvendelighed for såvel ÅUFs medlemmer som andre interessenter, hvorfor denne 
ekstraudgift kan retfærdiggøres. Årsagen til, at det i regnskabet ikke ligner, at man har 
overskredet budgettet, skal findes i den ovenfornævnte fejlbudgettering.
Den anden budgetoverskridelse vedrører udgifter til tyverialarm, hvor vi flere gange i løbet af 
året har oplevet strømsvigt, hvilket medfører, at vagtselskabet sender en vagt ud. Det er ikke 
Styrelsens vurdering, at der er noget, man kan gøre for at modvirke dette, men der tages i 
budgettet for 2016 højde for, at posten indeholder dette usikkerhedselement.
Disse to overskridelser taget i betragtning betyder, at udgifterne burde overskride budgettet 
i højere grad, end det er tilfældet, men da vi har været gode til at bringe udgifter ned andre 
steder, er den egentlige overskridelse derfor så moderat. Overordnet viser regnskabet 
således en god overensstemmelse mellem udviklingen i indtægter og udgifter.

Resultatet af primær drift ligger på 32.064 kr. mod et budgetteret underskud på 6.468 kr., 
hvoraf Styrelsen har besluttet at foretage en henlæggelse på 30.000 kr. beregnet på udgifter, 
som må forventes at komme til indretning i forbindelse med, at det er blevet varslet, at ÅUF 
inden for en kort årrække skal forvente at blive genhuset, idet Brobjergskolen er sat til salg. 
Efter henlæggelser er årets resultat dermed endt med et overskud på 2.064 kr. 

Balancesummen var ved årets udgang 523.742 kr., hvilket er et fald på 275.540 kr. i forhold 
til 2015, hvor den beløb sig til 799.282 kr. Denne forskel skyldes periodeafgrænsning af 
administrationstilskud og SDM-uljen. Egenkapitalen inklusive henlæggelser er på 336.078 
kr., idet den er steget med et beløb svarende til årets resultat samt årets henlæggelser. Det 
er Styrelsens holdning, at egenkapitalens størrelse giver rum til et øget aktivitetsniveau, idet 
beløbet overstiger det niveau, som skønnes nødvendigt, for at foreningen har en passende 
økonomisk sikring i forbindelse med eventuelle besparelse fra vores tilskudsyderes side. Af 
denne årsag budgetterer Styrelsen med et underskud i regnskabsåret 2016 som følge af en 
augmentering af vores aktivitetsudgifter.
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KONTINGENT

Styrelsen indstiller til, at kontingentet fastholdes.

Kontingentet udgør 390 kroner årligt.

INDKOMNE FORSLAG

Der er ingen indkomne forslag
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Udkast til arbejdsprogram 2016

Indledning
Dette arbejdsprogram beskrive de opgaver, som Århus Ungdommens Fællesråd skal 
arbejde for at nå i 2016, og enkelte opgaver strækker sig over en længere periode. 
Arbejdsprogrammet er udarbejdet i overensstemmelse med idegrundlaget og 
arbejdsprogrammet for 2015.

Århus Ungdommens Fællesråd har til formål at:
• Samfundsengagere børn og unge
• Varetage medlemsforeningernes interesser
• Servicere medlemsforeningerne
• Varetage aarhusianske børn og unge interesser

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.

ÅUF har til formål at samfundsengagere børn og unge:
1. Kulturhovedstad 2017
Styrelsen vil i 2016 afklare, hvilke muligheder medlemsforeningerne har for at bidrage 
til Kulturhovedstad 2017 samt facilitere kontakt mellem medlemsforeningerne og 
Kulturhovedstad 2017. Her vil der særligt være fokus på at skabe eventmagere, som kan 
bidrage til at ”rethinke” foreningsliv, og her vil Styrelsen afsøge, hvilke muligheder der 
findes for medlemsforeningerne.
Deadline: Udgangen af 2017.

ÅUF har til formål at varetage medlemsforeningernes interesser:
2. Fritidspolitisk idékatalog
Aarhus Kommunes nuværende sport- og fritidspolitik gælder i perioden 2013-2016. 
Styrelsen satte i 2015 gang i udarbejdelsen af et fritidspolitisk idékatalog med forslag til 
den kommende politik, så medlemsforeningerne kan få indflydelse på den. Dette arbejde 
vil fortsætte i 2016 i tæt samarbejde med Sport og Fritid og medlemsforeningerne, hvor 
ÅUF vil facilitere et møde mellem Sport og Fritid og foreningerne. 
I samme periode vil Styrelsen arbejde videre med det kommende fritids- og 
foreningshus på N.J. Fjordsgade Skole, så de af vores medlemsforeninger, der har behov 
for og ønske om at blive en del af det fælles hus, får de bedste muligheder.
Deadline: Udgangen af 2016.
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3. Partnerskaber – Åben Skole
ÅUF vil i forlængelse af projektet ”Foreninger på Skemaet”, der afsluttes i foråret 2016, 
forankre arbejdet med den åbne skole i ÅUF’s generelle foreningsunderstøttelse. ÅUF 
ønsker overordnet at skabe de bedst mulige rammer for de foreninger, der ønsker at indgå 
partnerskaber med folkeskoler.  
I 2016 opstartes desuden projektet ”Det åbne partnerskab” i samarbejde med Ung i 
Aarhus Nord (fritids- og ungdomsklubberne i de 16 nordligste skoledistrikter), der har som 
formål at udvikle tematilbud til de timeløse fag i folkeskolen under inddragelse af flere 
forskellige foreninger. 
Deadline:  Årsmødet 2018.

4. Ekstern kommunikation
ÅUF’s tilstedeværelse i medierne er essentiel for ÅUF’s mulighed for at være med til 
at sætte dagsordener for det foreningspolitiske område. ÅUF vil i det kommende år 
øge antallet af læserbreve og debatindlæg i den lokale dagspresse og arbejde med 
debatoplæg på ÅUF’s Facebook-side. ÅUF vil klæde Styrelsen på til denne opgave, så alle 
kan bidrage aktivt, f.eks. med skriveværksteder for læserbreve.
Deadline: Årsmødet 2017

ÅUF har til formål at servicere medlemsforeningerne:
5. Vandseparering 
ÅUF vil afklare behov hos medlemsforeninger, der oplever ændrede krav til 
vandseparering/kloakering, og bistå foreningerne med at leve op til reglerne, 
eksempelvis gennem rådgivning omkring støtteordninger.
Deadline: Årsmødet 2017.

6. Foreningskort 
ÅUF vil undersøge muligheden for i samarbejde med forskellige butikker i Aarhus at lave 
et foreningskort, der skal fungere som et rabatkort. Formålet med foreningskortet er at 
anerkende foreningerne for deres arbejdsindsats, ligesom det vil kunne skabe et positivt 
omdømme for ÅUF over for potentielle samarbejdspartnere og omverdenen generelt.
Deadline: Årsmødet 2017.

7.	 Sig	velkommen	til	flygtninge
Den aktuelle situation med integrationen af flygtninge er en presserende udfordring for 
medlemsforeningerne. De idébaserede foreningers grundlag hviler på den demokratiske 
samtale og idéen om inklusion, og mange arbejder allerede i dag med udsatte og sårbare 
grupper af børn og unge.
ÅUF vil styrke og synliggøre medlemsforeningernes indsats for at byde velkommen til et 
åbent fællesskab tilgængeligt for alle, som ønsker det. ÅUF vil f.eks. formidle og facilitere 
kontakter, viden og idéer mellem medlemsforeningerne og relevante aktører som Aarhus 
Kommune, asylcentre og lignende.
Deadline: Årsmødet 2017.

8. Medborgerskab 
Aarhus Kommune vedtog i januar 2016 en politik for aktivt medborgerskab 
(”Medborgerskabspolitikken”). ÅUF vil arbejde for at implementere bevidstheden om og 
facilitere muligheder for samarbejde på tværs af foreningsskel. Dette vil blandt andet blive 
gjort ved kampagneinitiativer, hvor medborgerskab kommer i fokus og konkretiseres.
Deadline: Årsmødet 2017.
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PERSONVALG
Medlemmer af ÅUF’s medlemsforeninger kan stille op 
til ÅUF’s styrelse helt frem til valget på Årsmødet. En 
del af styrelsens medlemmer har valgt at genopstille. 

Her får du et overblik. 

Formand
Nuværende formand, Cecilie Hansen (Red Barnet 
Ungdom), genopstiller.

Næstformand
Nuværende næstformand, Nicoline Bundgaard (Frit 
Forum), genopstiller ikke.
Nuværende styrelsesmedlem Nina Frøjk Hansen (KFUM 
Og KFUK) opstiller.

Kasserer
Nuværende kasserer, Hans Henrik Juhl (Borgerlige Unge 
Unions Skeptikeres Klub), genopstiller ikke. 
Morten Lond, VU Aarhus opstiller

Repræsentant for de religiøse foreninger
Nuværende styrelsesmedlem Nina Frøjk Hansen (KFUM 
Og KFUK) genopstiller ikke.
 
Repræsentant for børne- og ungdomskorpsene
Nuværende styrelsesmedlem Anders Jørgensen (FDF),
genopstiller. 

Repræsentant for de politiske foreninger
Nuværende styrelsesmedlem Jacob Bagge Jensen 
(Radikal Ungdom), genopstiller ikke. 

Repræsentant for de mellemfolkelige og internationalt 
arbejdende foreninger
Nuværende styrelsesmedlem Anne Line Nielsen 
(Ungdommens Røde Kors), genopstiller ikke.

Repræsentant for de øvrige foreninger
Nuværende styrelsesmedlem Henrik Dahlin 
(Konservative Studenter), genopstiller ikke.

Første møde i Styrelsen 2015 er: 18. marts kl. 18:00
Styrelsesweekend: 04-05. marts 2016
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Idegrundlag for 
Århus Ungdommens Fællesråd

INDLEDNING
ÅUF er en paraplyorganisation for foreninger, som 
driver demokratisk, idébestemt og samfundsen-
gagerende børne- og ungdomsarbejde i Aarhus. Med 
udgangspunkt i ÅUF’s vedtægtsbestemte formål er det 
ÅUF’s opgave:

A. At samfundsengagere børn og unge
B. At varetage medlemsforeningernes interesser
C. At servicere medlemsforeningerne
D. At varetage børn og unges interesser

A. AT SAMFUNDSENGAGERE BØRN OG UNGE

A1.
Børn og unges engagement i idebestemte foreninger 
lærer dem at tage ansvar for sig selv og deres omgiv-
elser, og i en større sammenhæng indgå som borgere 
i et demokratisk samfund. ÅUF’s medlemsforeninger 
fremmer dermed den demokratiske udvikling af børn og 
unge til aktive medborgere.

A1.1 ÅUF vil arbejde for at fremme den idebestemte og 
samfundsengagerende foreningskultur blandt børn og 
unge.

A1.2 ÅUF vil bidrage til synligheden af den idebestemte 
foreningskultur og samtidig sikre bredden i paraplyen 
både igennem egne initiativer eller ved at bakke op om 
medlemsforeningernes eller andre aktørers.

A2.
De idebestemte børne- og ungdomsforeninger står 
stærkere, hvis de taler med én fælles stemme. ÅUF’s 
virke som interesseorganisation for foreningslivet i 
Aarhus er legitimeret gennem den brede repræsenta-
tion paraplyen dækker.

A2.1 ÅUF vil arbejde for at alle foreninger, som driver 
demokratisk, idébestemt og samfundsengagerende 
børne- og ungdomsarbejde i Aarhus bliver medlemmer 
af paraplyen.

A2.2 ÅUF vil arbejde for fortsat bredt at repræsen-
tere de områder paraplyen spænder over. Det gælder 
både for optagelse af medlemsforeninger og valg af 
styrelsesmedlemmer.
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A3.
I ÅUF’s medlemsforeninger kan børn møde andre børn 
med en anden social baggrund end dem selv. Det 
er gavnligt for børnenes udvikling, og engagement i 
foreningslivet kan derfor være befordrende for at bryde 
med den negative sociale arv.

A3.1 ÅUF vil søge at integrere socialt dårligt stillede 
børn og unge i foreningslivet.

A3.2 ÅUF vil arbejde for at gøre op med tendensen til at 
etnisk danske børn og unge traditionelt vælger danske 
foreninger, og at børn med en anden etnisk baggrund 
vælger etniske foreninger, f.eks. ved at skabe samarbe-
jder på tværs af foreningerne.

B. VARETAGE MEDLEMSFORENINGERNES INTER-
ESSER

B1.
Idebestemte børne- og ungdomsforeninger er en 
væsentlig del af den danske kultur. De spiller en vigtig 
rolle i samfundet, og løfter store opgaver. Det sker 
ud fra foreningernes formål, og er i høj grad drevet af 
frivillighed og virkelyst. Kommunalpolitikernes kend-
skab til medlemsforeningerne er nødvendig for, at der 
kan træffes politiske beslutninger, der er i medlems-
foreningerne interesser.

B1.1 ÅUF vil i løbet af byrådsperioden sikre, at sam-
tlige politikere har et godt kendskab til foreningslivet og 
ÅUF’s arbejde. Vi vil have fokus på de politikere, der er 
relevante for vores område; særligt råd- manden.

B1.2 ÅUF vil i sin dialog med politikere o.a. sikre, at 
foreningernes særlige rolle og opgave anerkendes, 
f.eks. igennem foreningsbesøg, hvor politikerne får 
viden om det konkrete foreningsarbejde.

B1.3 ÅUF vil arbejde for at få indflydelse i Folkeoplys-
ningsudvalget ved at have øget fokus på samarbejdet 
og dialogen.

B2.
Foreningerne har behov for gode praktiske rammer, for 
at sikre dem et solidt fundament at fungere ud fra, f.eks. 
i form af tilskud. Samtidig må sådanne ordninger ikke 
være unødigt bureaukratiske og på den måde være en 
hindring for foreningsdriften.
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B2.1 ÅUF vil løbende i perioderne for sports- og fri-
tidspolitikken dels arbejde konkret med dens indhold og 
dels indarbejde dens visioner i vores arbejde, hvor det 
er relevant.

B2.2 ÅUF vil udarbejde et idekatalog til kommende 
sports- og fritidspolitikker.

B2.3 ÅUF vil afdække medlemsforeningernes ønsker og 
behov i tilskudsordninger, sådan at vi kan indgå aktivt 
når disse behandles. På den måde håber vi at kunne 
sikre vores områdes behov, selvom vi er klar over, at 
ikke alle medlemsforeninger har de samme ønsker.

B2.4 ÅUF vil sikre at alle interesserede foreninger har 
lokaler, enten igennem tilskud, samarbejder med andre 
foreninger eller foreningshus. Foreningerne skal have 
de lokaler, de har behov og interesse for. Konkret vil 
ÅUF arbejde for at sikre medlemsforeningerne gode 
muligheder i det kommende hus på den nedlagte 
Fjordsgadeskole.

B2.5 ÅUF vil følge udviklingen i den kommunale for-
valtning, og gøre indsigelser hvis der træffes uhen-
sigtsmæssige beslutninger på foreningsområdet, f.eks. 
ved høringsbreve, læserbreve mv..

B2.6 ÅUF vil følge de kommunale og nationale ten-
denser, så foreningerne tidligt gøres opmærksomme på 
nye tendenser inden for området.

C. SERVICERE MEDLEMSFORENINGER

C1.
Foreningsarbejdet indebærer en masse formelle arbejd-
sopgaver, som der kan være behov for hjælp til at løfte, 
eller behov for at få styrket sine kompetencer inden for.

C1.1 ÅUF vil tilbyde praktisk assistance og hjælpe med 
arbejdsopgaver omkring særligt økonomi og forening-
sjura.

C1.2 ÅUF vil udbyde en ”grejbank” til fri afbenyttelse for 
medlemsforeningerne, og som udbygges efter medlem-
mernes behov.

C1.3 ÅUF vil løbende sikre medlemsforeningernes 
aktive adgang til kompetencer, som er nødvendige 
og relevante for deres foreningsarbejde, f.eks. i form 
af kurser. Vi vil opsøge og indarbejde medlems-
foreningernes ønsker.
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C2.
For at ÅUF bedst muligt kan yde den nødvendige ser-
vice til medlemsforeningerne, og samtidig repræsen-
tere dem bedst muligt indenfor paraplyen, er det 
nødvendigt at styrelsen og sekretariatet har en god 
indsigt i dem.

C2.1 ÅUF vil løbende sikre at medlemsforeningerne 
er orienterede om vores tilbud, arrangementer mv. og 
vi vil løbende forholde os til om vores kommunikation-
skanaler fungerer effektivt og efter hensigten.

C2.2 ÅUF vil til enhver tid have god indsigt i vores 
medlemsforeningers aktiviteter. Herunder vil vi sikre, 
at vi har opdaterede oplysninger omkring kontaktper-
soner, medlemstal, vedtægter mv.

C2.3 ÅUF vil klæde styrelsesmedlemmerne på til en 
mere opsøgende rolle overfor medlemsforeningerne i 
deres grupperinger.

D. VARETAGE BØRN OG UNGES INTERESSER

D1.
Børn og unge under 18 år har ikke stemmeret, og 
derfor er de en gruppe, der nemt kan blive overset af 
politikerne. ÅUF vil i kraft af sin brede repræsenta-
tion af unge igennem medlemsforeningerne samt sin 
stærke stemme i kommunen fungere som børn og 
unges talerør særligt overfor politikerne.

D1.1 ÅUF vil drive Børn- og Ungebyrådet i samar-
bejde med Aarhus Kommune, og på den måde 
sikre børn og unge i Aarhus en unik mulighed for en 
stemme til byrådet

D1.2 ÅUF vil øge unges forståelse for og deltagelse 
i demokratiske beslutningsprocesser, f.eks. ved at 
ar-bejde med at synliggøre politiske processer overfor 
unge.
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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/samfunds-
engagerende børne og ungdomsarbejde i Aarhus Kom-
mune. 

Formål: 

§2: ÅUF’s formål er at være fællesrepræsentation for 
aarhusiansk, 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 fore-
ninger. 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. 

Medlemsskab: 

§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 Aarhus 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 førstkommende 
Årsmøde, deltage i ÅUF’s virke, 
dog uden stemmeret. Styrelsen fastsætter et kontingent 
for perioden indtil optagelsen. 
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TERStk.4: Ved optagelsen bestemmes det, hvilken af 
følgende gruppering medlemmet skal tilhøre: 
 - Børne- og Ungdomskorps 
 - Politiske Ungdomsforeninger 
 - Religiøse Foreninger 
 - Mellemfolkelige og internationalt arbejdende 
   foreninger 
 - Øvrige foreninger 

Stk.5: De foreninger, hvis medlemsskab 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 d. 15. fe-
bruar 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. Ansøgningen herom 
skal være Styrelsen i hænde senest den 15. februar. 

Stk.4: Ved manglende betaling kan Årsmødet eksklu-
dere restanter eller bemyndige Styrelsen til administra-
tivt at udmelde foreningen, hvis en af Styrelsen fastsat 
betalingsfrist ikke overholdes. 

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 væsentlige ændringer 
i foreningens virksomhed eller struktur. 

Stk.2: Drages et medlemsskab i tvivl pga. væsentlige 
ændringer i foreningens vedtægter, virksomhed el-
ler struktur, skal sagen forelægges førstkommende 
Årsmøde til afgørelse. Årsmødet kan vælge at eksklu-
dere medlemmet, jf. §6, såfremt foreningen ikke læn-
gere opfylder kravene til at være medlem, jf. §3, stk.1. 

§6: Årsmødet kan med 2/3 af de fremmødte delegerede 
stemmer ekskludere en medlemsforening. De fremmød-
te delegerede skal udgøre mindst 1/2 af de 
stemmeberettigede delegerede. 

§7: Medlemmer der ønsker at udtræde af ÅUF, skal 
meddele dette skriftligt til Styrelsen. Udmeldelse træder 
i kraft straks. Kontingent tilbagebetales ikke. 
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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 ÅUF’s højeste myndighed, er 
sammensat af medlemmernes delegerede. Styrelsen er 
stemme- og taleberettigede på Årsmødet. 

Stk.2: Hvert medlem har ret til at sende fire delegerede 
til Årsmødet, hvoraf højest to må være over 25 år. De 
delegerede har stemme- og taleret på Årsmødet. Der 
kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Stk.3: En medlemsforening er kun berettiget til at delt-
age med tale- og stemmeberettigede delegerede, så-
fremt den har indbetalt kontingent til ÅUF for det regn-
skabsår, hvori Årsmødet afholdes, i overensstemmelse 
med §4. 

Stk.4: Styrelsen kan invitere gæster til at deltage i 
Årsmødet med taleret. 

§10: Årsmødet afholdes hvert år mellem den 20. februar 
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 
tilmeldte delegerede senest 14 dage før Årsmødet. 

Stk.4: Årsmødets dagsorden skal som minimum 
indeholde 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 
     regnskabsår
 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 
medllemmer eller 1/4 af medlemmerne ønsker dette. 

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

Styrelsen: 

§13: Styrelsen består af formand, næstformand, kasser-
er samt fem styrelses-
medlemmer valgt på Årsmødet. Formand, næstformand 
og kasserer vælges på Årsmødet. Styrelsesmedlemmer 
vælges på Årsmødet af deres gruppering, jf. §3, stk. 4. 

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 
Styrelsen af sin midte en ny kasserer. 

Stk.5: Såfremt en gruppering ikke længere er repræsen-
teret i Styrelsen med et ordinært medlem, kan Styrelsen 
med tre ugers varsel indkalde grupperingens 
medlemmer til ekstraordinært møde med henblik på at 
vælge et nyt styrelsesmedlem. Reglerne om delegerede 
i §9, stk. 2 finder tilsvarende anvendelse. 
En fraværsperiode på tre måneder anses for varigt 
forfald. 

§14: Styrelsen leder ÅUF’s daglige arbejde under 
ansvar 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. 
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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 kompetence 
til forretningsudvalget og/eller sekretariatets daglige 
ledelse. 

Økonomi: 

§17: Styrelsen er ansvarlig for ÅUF’s økonomi. 

Stk.2. ÅUF’s regnskabsår følger kalenderåret. 

Vedtægtsændringer: 

§18: Ændringer i vedtægterne kan kun finde sted på 
ÅUF’s ordinære Årsmøde, når 2/3 af de fremmødte 
stemmeberettigede stemmer herfor. 

Opløsning af ÅUF: 

§19: ÅUF kan opløses efter reglerne for vedtægtsæn-
dringer, jvf. §18. Dog skal det vedtages på to hinanden 
følgende Årsmøder, med mindst én og højest tre 
måneders mellemrum. 

Stk.2. ÅUF’s formue skal i tilfælde af opløsning anv-
endes i overensstemmelse med formålet, jvf. §2. Beslut-
ningen herom træffes af det afsluttende Årsmøde. 

§20: Nærværende vedtægter, vedtaget på ordinært 
Årsmøde den 25. februar 2010, træder i kraft straks. 
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