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Til ÅUFs Styrelse  
c.c.: Benita Clemmensen, Bent Sejersen 
 

      5. maj 2010 
 
Styrelsens møde onsdag den 5. maj kl. 18.30 på ÅUFs sekretariat 
 
 
Tilstede: Anders Guldager Larsen (formand), Mette Lysholm Hornstrup (religiøse), Nina 
Hansen (pus), Rasmus Pedersen (øvrige), Anders Mols Krarup (kasserer) 
Sekretariat: Henrik Koch, Signe Christiansen (ref.) 
 
 
Referat  
 
 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 
 

Pkt. 6 ændres til Idealistisk Ungdomsforening, fordi folkeuniversitet ikke er 
nået så langt.  

 
Pkt. 2 Godkendelse af referat fra styrelsesmødet den 17. april 2010 (efter-

sendes)  
  
 Uddybende spørgsmål til styrelsesdagen. 
 Godkendt 
 

            Pkt. 3 Orientering: grupperinger, formand og sekretariat (BU-byråd, TV2 
østjylland, sidste skoledag d. 28. maj, status kommunens budget, 
mød statsministeren 6. maj) 

 
 Formanden:  

- Vi er blevet kontaktet af Liberal Alliances Ungdom, for at fortælle om 
hvad ÅUF kan tilbyde. Det er mandag d. 7. Juni på Hovedbiblioteket. 
Det ville være nærliggende hvis PUS var med. 

- Kontakt fra Venstre om debat mellem Statsministeren og Børn og Un-
gebyrådet. Det er torsdag d. 6. Maj. Der er nu 16 unge tilmeldt. 

- Vores nye arkitekt starter i næste uge. Det første hun skal kigge på er 
energisparende tiltag.  

- Anders har haft læsebrev i mod det kommunale tilskud til klubber. Der 
bliver lagt op med samarbejde med foreningerne, men det står der ikke 
i notatet fra kommunen. Det er der også skrevet læserbrev om. Der skal 
tages fat i Børn og Unge-udvalget.  

Rasmus: 
- Har sendt en mail rundt til foreningerne for at høre om alt går godt. In-

gen respons – ergo alt går godt. 
Mette: 
- Har fået en del tilbagemeldinger med nye kontaktpersoner (skal sendes 

til Helle).  
Henrik: 
- Kurser i efteråret. Temaer er på plads. Kataloget kommer ud i løbet af 

14 dage.  
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- Sidste skoledag, 28. maj. Nina og Anders vil gerne være med om ef-
termiddagen. Hvis andre vil være med, så kontakt Henrik. 

- Der sendes et udkast til en undersøgelse rundt. Mangler der noget? 
Meld tilbage til Helle. Det er vigtigt vi ved hvem vi repræsenterer.   

- Brevpapiret er kommet på plads. Tilsvarende til notater og til Børn og 
Unge-byrådet. 

- Invitation fra embedsmænd i Finland. De vil gerne komme 4 personer 1. 
juni. Vi kunne evt. spise frokost med dem et par stykker fra ÅUF. 
Anders Mols: 

- Var til møde med TV2’s repræsentantskab. Står for programplanlæg-
ning.  Ikke meget indhold for børn og unge. Næste gang (november) 
skal vi være lidt forberedt, så vi kan få indflydelse. 

- En tur til Ålborg for at se deres lokaler i det ungdomspolitiske hus kunne 
være en ide, sekretariatet arbejder på ideen.   

 
 Pkt. 4 Ny-dansk grundlovsdag 
 
   Invitation bliver sendt rundt. Opfordring til at deltage d. 5. juni. Der er 

informationsmøde d. 10. Maj kl. 16.30.  
 

Pkt. 5 Køb af ny videoprojektor og evt. GPSer ? 
 

Vi står i stand-by mht. GPS’er og vurderer om der er brug for det.  
Projektoren er gået i stykker og vi skal have en ny. Man kan få mini-
projektorer der kører på batterier, som var en mulighed. Der er ikke sat 
penge af til det i budgettet.  
Anders undersøger markedet for mini-projektor. 
Sekretariatet køber en almindelig projektor til udlån.    

 
 Pkt. 6 Idealistisk Ungdomsforening 
 
   De lever umiddelbart op til kravene til at blive medlem. Styrelsen indstiller 

dem til Årsmødet.  
 

Pkt. 7 Høring: Politik for borgerservice og biblioteker 
  
 

Koncept for medborgercentre. Forankret bredt. Møde i morgen (6/5) om in-
foskærmene. Udspillet handler om hvordan man gør borgerservice bedre. 
Man vil gerne have en decentralisering. Hvis nogle medlemsforeninger har 
en interesse i at lave et høringssvar så kontakt Henrik snarest.  

 
Pkt. 8 Gruppearbejde om hovedindsatsområder 
 
 
 
Pkt. 9 Eventuelt  
 
 Næste møde 2. juni kl. 18.30 
 Juli-mødet aflyses pga. ferie.   
 Tilgengæld møde onsdag d. 11. August kl. 18.30   
 
 


