
Styrelsesmøde onsdag den 6. januar 2010 på sekretariatet 

Til stede: Anders G. Larsen (formand), Marie Trads (næstformand), Emil Melchior Mikkelsen (kasserer), 

Michael Würtz (FDF), Mette Lysholm Hornstrup (HEBU), Anders Mols Krarup (BUUSK) - kom senere. 

Sekretariatet: Henrik Koch, Signe G. Christiansen og Marie Hauberg (ref.) 

Afbud: Rasmus Maretti (KS) 

Da der ved mødets start manglede enkelte medlemmer, og styrelsen derfor ikke var beslutningsdygtig, blev 

mødet indledt med pkt. 3. 

Pkt. 3 Orientering 

Ang. anlægspuljen har vi været til møde med rådmanden, og de foreninger, som vi 

indstillede, har fået penge. Vi havde fået ansvaret for at fordele til alle ikke-sportslige 

foreninger, men Idrætssamvirket kan fremover godt se idéen i at sidde og fordele sammen 

med os, når vi går sammen om en fælles pulje. Det er også rådmandens holdning.  

Dagen efter var vi til møde om foreningslederprisen, som temmelig pludseligt skulle 

uddeles. Prisen gik til et ægtepar fra Århus, som arbejder med en speciel svømmestil for 

handicappede. Det lader til, at prisen skal fortsætte, men næste år med længere deadline. 

I begyndelsen af december var der valg til Folkeoplysningsudvalget, hvor bl.a. Henrik og 

Mette var til stede. Mødet gik ret hurtigt, og Bent og Benita blev valgt igen for fire år. 

Der er reception for den nye rådmand Marc Perera Christensen på fredag kl. 14-16.30 i 

Musikhuset. De fra ÅUF, der har lyst, kan tage med. Henrik køber en gave.  

FUF har sammensat et program for en fritidskonference i Frederikshavn den 30. januar. 

Programmet ser spændende ud, og Henrik tager derop. Der er tilmelding senest den 15. 

januar, så hvis nogen har lyst til at tage med, skal de ringe til sekretariatet inden.  

Henrik og Anders har været til DUF’s generalforsamling, men der er ikke så meget nyt at 

berette derfra. 

DUF har fire repræsentanter i TV2 Østjyllands repræsentantskab og spørger, om ÅUF vil 

hjælpe med at indstille nogen fra DUF-foreningerne i sendeområdet. Repræsentantskabet 

kommer først i gang om et halvt år, og man sidder derefter for en fireårig periode, hvor man 

mødes to gange om året. Repræsentanterne skal findes inden 1. februar, og det skal helst 

være nogle, som formodes at være bosat i området de næste fire år. De må ikke være 

medlem af byråd e.l. Repræsentantskabet har ikke nogen formel magt, men bliver spurgt i 

forhold til sendeflade osv. Styrelsen forhører sig rundt omkring. 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 



Pkt. 2 Godkendelse af referat fra 2. december 2009 

Med enkelte rettelser, godkendt 

Pkt. 4 Årsmøde  

Marie har kun modtaget beretning fra den religiøse gruppering, men alle skal have det 

skrevet, så styrelsen får lejlighed til at læse det igennem.  Det blev besluttet, at 

grupperingsrepræsentanterne sender deres beretning til Marie H. + hele styrelsen, som så 

må vende tilbage, hvis der er noget. Marie T. skriver beretning fra PUS, da Frederik ikke har 

været her. 18. januar er absolut sidste dato for at aflevere. 

Invitationerne til årsmødet er sendt ud til medlemsforeningerne og bliver sendt ud til gæster 

i starten af næste uge; samarbejdspartnere, andre ungdomsfællesråd, Ungdomsringen, 

Peder, Lotte, Folkeoplysningsudvalget osv. Mødet bliver holdt i Folkeoplysningens Hus. 

Deadline for at indsende forslag til årsmødet er tre uger før, dvs. torsdag den 4. februar. 

Henrik foreslår, at der holdes styrelsesmøde torsdag, fordi indkomne forslag skal behandles i 

styrelsen, inden det sendes ud med mappen.  

Signe sender billeder fra valgkampen til årsmødemappen. Marie T. sender en mail rundt til 

PUS-medlemmer om yderligere billeder. Marc Perera Christensen er inviteret som 

gæstetaler og har lovet at komme.  

Pkt. 5 Arbejdsprogram, 2. udkast 

Arbejdsgruppen består af Anders og Rasmus, og Rasmus har sendt noget til Henrik, som har 

skrevet lidt videre på det. Henrik har vedlagt det nye forslag i kopi. 

Ang. 1.1 skal den omskrives til at ligge mere i forlængelse af fritidspolitikken. 

Ang. 1.2 har Henrik skrevet stikord til, hvad opgaven kunne bestå af, men han vil gerne have 

input fra styrelsen. 

Ang. 1.3 er spørgsmålet, om der skal være et sådant ekstra punkt? Og hvad skal det i så fald 

indeholde? 

Anders GL synes, det er dumt at væve et eller andet frem. I de løbende arbejdsopgaver står 

der, at vi vil arbejde for flygtninge/indvandrere og svage unge, og i og med at det fylder så 

mange linjer, kunne man måske tage det op som arbejdsopgave? 

Michael synes, at det er en god idé at flytte de sociale mål op til en hovedarbejdsopgave. 

Styrelsen diskuterede punktet om mangfoldighed. Det blev bl.a. foreslået at gøre en indsats 

for at fortælle forældregenerationen af indvandrere om frivillighed, foreninger osv. Evt. 

kunne man gøre reklame for fritidspas-ordningen samtidig. 



Overskriften kunne være noget à la ”Udbredelse af dansk foreningskultur til 

minoritetsområdet”, for eksempel i samarbejde med nogle af de etniske foreninger. 

Herunder kunne man eksempelvis arbejde med ensomme unge, en mini-foreningsbasar i 

Gellerup, kontakt til forældre osv.  

Emil laver en beskrivelse af hovedopgaven til næste styrelsesmøde. Det blev samtidig 

besluttet kun at have to hovedopgaver i 2010. Børn og Unge-byrådet tilføjes under ”løbende 

aktiviteter” sammen med Sidste Skoledag osv. 

5.1  Vedtægtsændring  

Anders har udarbejdet forslag til en vedtægtsændring, som bliver tilføjet som stk. 5 til 

paragraf 13. Til vedtægten skal tilføjes, at hver forening kan stille med fire delegerede til det 

nye ’valg’, heraf to under 25 år. Anders tilføjer dette og sender forslaget til sekretariatet. 

Pkt. 6 Budget 

Der er ændret syv poster fra sidste år, og gennemgangen udskydes, til regnskabet er færdigt. 

På næste styrelsesmøde foreligger der et færdigt regnskab.   

I årsmødemappen slettes halvdelen af regnskabssiderne for at gøre det mere simpelt og 

overskueligt. Før har hvert eneste punkt været uddybet i deres egen lille regnskab, men 

fremover vil vi kun vise en femårsoversigt + en balance + en der ligner budget 2010. Det 

store regnskab, som vi plejer at lave, kommer på nettet, da det fylder for meget i mappen og 

giver overload af information.  

Pkt. 7   Løntilskudsmedarbejder  

Henrik har lavet udkast til et stillingsopslag, som blev gennemgået. Styrelsen synes, at 

opslaget ser fint ud, og Henrik kontakter jobcentret snarest. 

Pkt. 8 Ny medlemsforening, ONE 

Den dansk-tyrkiske forening o.n.e. har søgt om optagelse i ÅUF. Foreningen er ca. 50 

medlemmer over 25 år og 50 medlemmer under, og de ser ud til at opfylde kravene. 

Foreningen minder meget om BONUS, som styrelsen tidligere har indstillet til optagelse, og 

foreningen er godkendt ved kommunen som folkeoplysende (der dog også stillede 

spørgsmålstegn ved, om foreningen var et erhvervsnetværk). 

 Styrelsen indstiller til, at o.n.e. optages i den mellemfolkelige gruppering.  

Siden sidste årsmøde er Rød Ungdom røget ud af ÅUF, fordi de ikke har betalt kontingent, 

selvom de havde fået restance.  

SILBA bedte sidste år om at træde ud, og da vi heller ikke har hørt fra Alea, er de også smidt 

ud. Til gengæld er Århus Valgmenigheds Børne- og Ungdomsarbejde indstillet til optagelse. 

 



Pkt. 9  Kommunikationspapir 

Marie, Michael og Anders har arbejdet på en række generelle retningslinjer for ÅUF’s 

kommunikation samt et konkret kommunikationspapir for 2010.  

Det er godt, at vi har fået skrevet nogle ting ned, som forhåbentlig kan blive opfyldt. Vi kan 

eksempelvis lægge noget ud på bordene til årsmødet om, hvad ÅUF kan hjælpe med rent 

kommunikationsmæssigt.  

Der er nedskrevet nogle konkrete kommunikationsopgaver for de forskellige grene af ÅUF, 

herunder styrelsen. Det er svært at sige, om målene er realistiske, men nu ser vi, hvordan 

det går i 2010, og kan så tage det op til revision om et år. 

Pkt. 10 Evt. 

Forslaget til næste mødedato, torsdag den 4. februar, passer ikke Mette så godt. Det blev 

besluttet at holde fast i mødedagen onsdag den 3. februar kl. 17. Hvis der kommer forslag til 

årsmødet derefter, tager forretningsudvalget sig af det.  

Marie T. synes, det kunne være rart, hvis forretningsudvalget er på sekretariatet engang 

imellem og følger lidt med i, hvad der sker, fx med læserbreve. Det hjælper forhåbentlig med 

de personalemøder, som vi er begyndt at holde ca. hver 14. dag.  

Sekretariatet skal huske at sende en mail ud om Børn og Unge-byrådsmødet den 26. januar. 

Gennemgang af styrelsesmedlemmernes ønske om at genopstille eller ej: 

Anders GL: Genopstiller som formand 

Emil: Genopstiller ikke 

Marie T: Genopstiller som næstformand 

Mette: Opstiller 

Anders MK: Genopstiller, gerne som kasserer 

Rasmus: Genopstiller ikke 

Michael og Frederik: ? 


