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 ÅUF er paraplyorganisation for 
120 lokalafdelinger af 

idébestemte foreninger, fx 
spejdere, rollespillere, politiske, 

religiøse, mellemfolkelige og 
internationalt arbejdende 

foreninger i Aarhus Kommune. 

 
Protokol for ordinært årsmøde, Århus Ungdommens 
Fællesråd 
 

22. februar 2018 
 
 
Pkt. 1 Velkomst   

Velkomst ved formand Cecilie Hansen. Præsentation af 
sekretariatet og styrelsen. 

 Årsmødet synger Livstræet. 
  
Pkt. 1.1 Valg af dirigent(er) 
 Styrelsen indstiller Peder Udengaard og Marc Perera Christensen 
 Peder Udengaard og Marc Perera Christensen 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 17. december 
2017. 
Efter vedtægterne skal dagsordenen samt forslag til Årsmødet 
sendes til de tilmeldte delegerede senest 14 dage før Årsmødet, 
hvilket var opfyldt. 
Dirigenterne konstaterer at årsmødet er lovligt indkaldt og 
beslutningsdygtigt. 

 
Kontrol af stemmeseddel ved stemmeseddelsoprækning – 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: 
 Anders Gerding Yde, Henrik Dahlin, Nina Frøjk Hansen, Rune Kløve 
 
Pkt. 2 Optagelse af nye medlemmer 

William Holm Barreth, styrelsesmedlem, motiverede på vegne af 
styrelsen optagelse af medlemmer. 

 
Styrelsen indstiller Palyouth Aarhus til medlemskab. 
Kommentarer: Kim Risbjerg Madsen: Hvad er årsagen til, at de 
ikke møder op? Jeg vil indstille til at stemme imod. 
Årsmødet optager Palyouth Aarhus i grupperingen Mellemfolkelige og 
internationalt arbejdende foreninger 
(6 stemmer imod) 
 
Styrelsen indstiller Ungdommens Naturvidenskabelig Forening 
Aarhus til medlemskab. 
Årsmødet optager Ungdommens Naturvidenskabelig Forening Aarhus i 
grupperingen Øvrige foreninger 

Sara Springborg
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(1 stemmer blankt) 
 

Styrelsen indstiller Nye Borgerliges Ungdom Aarhus til 
medlemskab. 
Årsmødet optager Nye Borgerliges Ungdom Aarhus i grupperingen 
Politiske ungdomsforeninger 

 
Styrelsen indstiller Alternativets Unge Østjylland til medlemskab. 
Årsmødet optager Alternativets Unge Østjylland i grupperingen Politiske 
ungdomsforeninger 

 
 
Pkt. 3 Behandling af foreninger i kontingentrestance 

En forening er i kontingentrestance. 
Årsmødet bemyndiger styrelsen til at fastsætte en ny dato for 
kontingentbetaling og administrativt udmelde forening(er) ved 
manglende betaling. 
 

 
Pkt. 4 Formandens beretning 

Beretning ved formand Cecilie Hansen.   
Afstemning om beretning: 
Formandens beretning er godkendt 

 
Pkt. 5 Godkendelse af det reviderede regnskab 

Regnskab ved formand Cecilie Hansen 
Regnskabet er enstemmigt godkendt af Årsmødet 
 

 
Pkt. 5.1 Budget til orientering 

Formand Cecilie Hansen gennemgår budgettet for 2018. 
Budgettet er taget til efterretning 

 
 
Pkt. 6 Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår 

Styrelsen indstiller, at det nuværende beløb på 390 kr. årligt hæves 
til 425 kr. årligt. 
 
Kommentarer: 
Anders Gerding Yde: Det kan godt være, det er en tradition, at det 
stiger, men hvorfor har I brug for det. 
Cecilie: I år er der ikke brug for det. Kontingentet skal øges, for at 
det ikke bliver udhulet. 
Anders Gerding Yde: Opfordrer folk til at stemme nej pga. store 
overskud de sidste to år. 
Anders Storgaard: Få kroner. Synes det giver mening med en 
naturlig udvikling i kontingentet. 
Yuriy Valentine Jespersen: Foreningernes egenbetaling viser, at 
vores medlemmer også bidrager overfor administrationen. Justerer 
for inflation, så vores tilskud kan gøre det samme. 
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Årsmødet besluttede at hæve kontingentet til 425 kr. 
Afstemning: 38 for, 16 imod, 12 undlader at stemme. 
 

Gæstetaler: Thomas Willer, Sociolog, Center for Ungdomsstudier. 
  
 
Pkt. 7 Indkomne forslag 

Der er ingen indkomne forslag. 
  
Pkt. 8 Fastsættelse af arbejdsprogram 

Næstformand Nina Frøjk Hansen fremlægger forslag til 
arbejdsprogram 2018 

  
 Debat om arbejdsprogrammet: 

Henrik Oest, Helligåndskirken: Vil gerne vende tilbage til det 
formanden nævnte om foreninger, der skulle granskes. Føler der er 
en hetz mod religiøse foreninger. Tilsyn tager tid, og giver en 
ubehagelig stemning. Oplever at tilskud der er søgt og fået 
igennem mange år grundet områdets karakter, ikke længere kan 
opnås med begrundelsen, at det er en religiøs forening. Henstiller 
til at styrelsen arbejder med denne problematik i det kommende år. 

  
 Cecilie Hansen, formand: Enig med dig, og håber du har oplevet, at 
 ÅUF også stiller op for jer. Enig i, at det er et fokuspunkt ÅUF skal 
 have. 
  

Anders Gerding Yde: I beretningen stod der, at ÅUF vil sætte fokus 
på børn og unge under Frivillighovedstadsåret. Det er ikke så 
tydeligt i arbejdsprogrammet.  

  
Cecilie Hansen, formand: Sundhed og Omsorg tog initiativet til 
Frivillighovedstadsåret. Da byrådet udpegede mig til at sidde i 
udvalget, var det et signal om, at børn og unge er vigtige i 
Frivillighovedstaden. Men det spiller også tilbage på jer - engager 
jer i Frivillighovedstaden. Kom på banen og understreg, at 
frivillighed som begreb er der ikke nogen, der har patent på. 

  
Elsebeth Pii Svane: Åben skole. Pædagogerne går fra de 
arrangementer jeg har været med til i den åbne skole, så det 
bevæger sig fra samskabelse til børnepasning. Det er ikke det vi 
forstår ved hverken samarbejde eller åben skole. Ift. 
Frivillighovedstaden: Der bevilliges ikke aflastning til børn med 
særligt behov. Frivillige muligheder undersøges før 
servicelovgivningen anvendes, for at afdække om frivilligheden 
kan substituere for en ydelse om aflastning. Det synes jeg ikke er i 
orden. 

 
 

Afstemning om arbejdsprogrammet:  
Arbejdsprogrammet er vedtaget. 

 1 undlader at stemme. 
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Pkt. 9 Valg af: 

Marc Perera Christensen gjorde betragtninger om manglende 
beskrivelse af valgbarhed ved de direkte valg i vedtægterne, og bad 
styrelsen om at overveje spørgsmålet om valgbarhed før næste 
Årsmøde. 

9.a Formand 
Styrelsens indstiller Cecilie Hansen, Red Barnet Ungdom Aarhus 
Cecilie Hansen er genvalgt som formand. 

  
9.b Næstformand 

Styrelsen indstiller Nina Frøjk Hansen, KFUM og KFUK Aarhus 
 Nina Frøjk Hansen er genvalgt som næstformand.  
 
9.c Kasserer 

Styrelsen indstiller William Holm Barreth, KU 
William Holm Barreth er valgt som kasserer. 
 
 -  Mødet suspenderes og grupperingerne foretager valg – 

 
9.d Styrelsesmedlem + personlig suppleant for hver gruppering 

Øvrige foreninger:  
Styrelsesmedlem: Søren Krarup, Konservative Studerende 
Suppleant: Tobias Wisby Tobiassen, Einherjerne 
Politiske ungdomsforeninger:  
Styrelsesmedlem: Camilla Bruhn, Radikal Ungdom 
Suppleant: Sofie Lippert Troelsen, SFU 
Børne- og ungdomskorps:  
Styrelsesmedlem: Rune Kløve Junge, FDF 
Suppleant: Sara Lentz Jørgensen, FDF 
Religiøse foreninger:  
Styrelsesmedlem: Nicolai Davies, Helligåndskirken   
Suppleant: Viktoria Lykke Flinsø, Helligåndskirken 
Mellemfolkelige og internationalt arbejdende foreninger:  
Styrelsesmedlem: Marten Appel, Europæisk Ungdom 
Suppleant: Signe Bjerremand Jacobsen, BUUSK 

 
9e valg af 1-2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

Styrelsen indstiller Lars Brix og Henrik Koch som revisorer og 
Hans Henrik Juhl som revisorsuppleant. 
Lars Brix og Henrik Koch er genvalgt som revisorer.  
Hans Henrik Juhl er genvalgt som revisorsuppleant. 
 

Pkt. 10. Fastsættelse af dato for næste årsmøde 
Orientering ved sekretariatsleder Sara Springborg. Årsmødet 
afholdes den sidste torsdag i februar, torsdag den 28. februar 2019. 

 
Pkt. 11. Eventuelt 
 

Rasmus Kjær, Dansk Ungdoms Fællesråd: Tak fordi jeg måtte 
komme. Jeg vil gøre opmærksom på, at lokalforeninger kan søge 
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penge fra ny pulje i DUF. Retningslinjerne er klar i starten af marts. 
Husk at søge dem – de kan gå til driftsarbejde og nye aktiviteter. 

  
William Holm Barreth, KU: Tak for valget som kasserer. Har været 
repræsentant for PUS, og dermed PUS-formand. Tak til de politiske 
ungdomsforeninger for et godt samarbejde særligt ift. Stem Ungt 
og Åben Skole. Dejligt at se, at Nye Borgerliges Ungdom og 
Alternativets Unge er blevet en del af samarbejdet. 

 
Afslutning 
 

Nye styrelsesmedlemmer og suppleanter mødes ved 
dirigentbordet. 

 
 
 
D. 14.03.18 
 
 
______________________________ _______________________________  

              Peder Udengaard           Marc Perera Christensen 

 


