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0. Formalia 

0.1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt uden ændringer 

 
1. Orientering 

1.1. Orientering: Grupperinger 
Indstilling: 
Grupperingsrepræsentanterne har mulighed for kort at fortælle om nyt. 
 
PUS har afholdt fælles valgfest efter retsforbeholdafstemning. Alternativ Ungdom (ikke et 
ungdomsparti) deltog. Der var et ok fremmøde.  
Alle ungdomspartier stod bag en fælles mindehøjtidlighed efter angrebet i Paris. 

 
1.2. Orientering: Formand/FU 
Indstilling: 
Næstformanden fortæller om nyt siden sidst, der relaterer sig til opgaver for formand, næstformand og 
kasserer, herunder: Cecilie er valgt som formand for HU-bestyrelsen, konference om frivillighed og 
samskabelse, inputs til besparelser i Sport & Fritid, 
 
Cecilie orienterede om ovenstående. Herudover: Ildsjæleprisen uddeles – offentliggøres torsdag. Cecilie 
sidder i indstillingsudvalget. DUF delegeretmøde: Nicoline og Thea var afsted som gæster for ÅUF. Det 
var udbytterigt. Der valgt nyt formandskab, der evt. skal have en tillykke- og velkommen fra ÅUF? Der er 



udgivet en ny antologi ’Tag del i fremtiden – En antologi om unges deltagelse i den politiske 
offentlighed’. Besøg hos Ungdomskirken: FDF, KFUM og KFUK, Africa in touch mv. der afholdt julebasar i 
weekenden.   

 
1.3. Orientering: Sekretariatet 
Indstilling: 
Sekretariatslederen fortæller om nyt siden sidst 
 
Thea orienterede om møde i Følgegruppe i forbindelse med frivillighed i socialt udsatte områder, 
anlægspuljen, julefrokostforberedelse, juleafslutning 18.12.16 kl. 14.30-16.00, samt ansættelse af 
virksomhedspraktikant. 
 

2. Ledelse 
2.1. Drøftelse: Paraplyens rolle: Egne initiativer 
Indstilling 
ÅUF’s formålsparagraf dækker bredt. Vi er både fællesrepræsentation for medlemmerne, og dermed 
deres interesseorganisation og serviceorgan. Samtidig har ÅUF som paraply også selvstændig styrelse 
valgt af medlemmerne og ansatte sekretariatsmedarbejdere, som kan sætte egne initiativer i gang, så 
længe de falder inden for formålet. 
 
ÅUF’s formålsparagraf:  
§ 2. ÅUFs formål er at være fællesrepræsentation for århusiansk, 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 foreninger. 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. 
 
Styrelsen drøfter samspiller imellem de to forskellige dele af formålsparagraffen. Styrelsen drøfter 
særligt sin egen rolle på dette møde, og særligt ÅUF’s rolle i forhold til medlemsforeningerne på 
januarmødet. 
 
Styrelsen drøftede ovenstående. Betragtningerne tages med i det fremadrettede arbejde. 
 
2.2. Beslutning: Andenrundeuddeling af SDM - BILAG 
Indstilling: 
Styrelsen træffer beslutning om uddeling af tilskud til Særligt Dyrt Materiel i andenrundeuddeling. 
 
Styrelsen prioriterede ansøgningerne og uddelte restpuljen. Det ansøgte beløb oversteg det resterende 
beløb i puljen væsentligt. Det viser tydeligt behovet for puljen. Der skrives en nyhed i nyhedsbrevet om 
det.  
 
2.3. Drøftelse og beslutning: Evaluering af kursusaften 
Indstilling: 
Styrelsen drøfter udbyttet af kursusaftenen, og drøfter hvordan vi på længere sigt sikrer arbejdet med 
den eksterne del af kommunikationsstrategien. 
 
Kursusevaluring: 



Det var godt – det viste hvor langt man kan komme med en lille indsats. Det vi mangler nu, er ’den sidste 
meter’. Man kan på kort tid gøre rigtigt meget – men hvordan får man det lukket? 
Det var godt – mange af tingene havde man hørt før, men godt at få det genopfrisket. Det var fint at få 
fokus på at tale ind i andres dagsorden, og ikke ind i vores egen. 
Det var brugbart – især i forhold til at forstå, hvad politisk synlighed er og hvordan det er forskelligt fra 
andre typer af synlighed. 
 
Sekretariatet var også glade for kurset, efterspurgte endnu mere ’praktik’ (den gode overskrift, det gode 
argument) – og så var nogle lidt i tvivl om, hvad deres rolle er i profileringen af ÅUF = hvad er ÅUF. Det 
sidste bliver konkret løftet ved et årligt seminar ved den valgte formand efter nyvalg. 
 
Fremadrettet:  
Det besluttes, det indskrives i den nye styrelsesmødeplan (såfremt denne er enig), at der afsættes tid ca. 
hver anden måned/hvert kvartal til at skrive læserbreve i rundkreds. 
 
Kurset/et lignende kan evt. (efter en ny styrelses ønske) afholdes i starten af næste st-periode. 
 
2.4. Beslutning: Fritidspolitisk idekatalog - BILAG 
Indstilling: 
Anne Line og Cecilie har i efteråret arbejdet med udkast til ÅUF’s fritidspolitiske idekatalog. Arbejdet er 
kvalificeret af styrelsesdrøftelse i november. 
Styrelsen drøfter og vedtager idekataloget, men med bevidsthed om at det udvikles i 2016 i forbindelse 
med processen omkring udarbejdelsen af den nye sport- og fritidspolitik, hvor medlemsforeningerne 
inddrages. 
 
Rettelser: 
Indledning: 
- ret antal medlemmer til præcist tal. 
- s på unge i 4 pind. 
 
Børn og Unge: 
Pind 4: tilføjes til folkeskolen og hele foreningslivets adgang understreges + kodekset ’titelificeres’ 
 
Plads: 
Pind 2: tilføjes: Nye, Tage Hansens Gade, det nye brokvarter, etc. 
  
Partnerskaber, samarbejde, og samskabelse (overskriften rettes): 
Pind tilføjes: Foreningslivet vil gerne indgå i samarbejder, når samarbejdet er ligeværdigt og alle 
involverede parter ser et meningsfuldt formål med samarbejdet  
Pind tilføjes: Samskabelse bør tage sit afsæt i det forpligtende variere fællesskab som foreningslivet 
tilbyder, dette vil sikre samskabelse, partnerskaber samt aktive demokratiske medborgere. 
 
Foreningsliv i udsatte boligområder: 
Tilføjes pind: Foreningsunderstøttelse 
Pind 1 tilrettes: (…) event o.l. i tilknytning  til eksisterende samlingssteder (..) 
 
Et samlet syn: 
Tilføjes pind: Klubberne skal tilbyde aktiviter under hensynstagen til det lokale foreningsliv. 
 
Foreningslivets aktiviter 



Pind 2 rettes: Vi ønsker flere faciliter 
 
Bevægelse og mental sundhed (titelrettes) 
Pind et skal rettes. 
 
Den åbne skole 
Pind et rettes: Børn & Unge, men også Sport & Fritid skls støtte foreningslivet, herunder 
paraplyorganisationerne, (…) 
 
Styrelsen drøftede og vedtog papiret med ovenstående rettelser, som der var ros til forfatterne af. 
Debatten af de sidste ikke uddybede punkter udsættes til næste ST-periode. 
 
 – Thea opdaterer idékataloget, og konsulterer Anne Line og Cecilie inden det udsendes.  
 
2.5. Beslutning: Vedtægtsændringsforslag 
Indstilling: 
Vedtægtsarbejdsgruppen fremlægger forslag om ikke at foretage ændringer af vedtægterne. Styrelsen 
drøfter og træffer beslutning. 
 
Gruppen har ikke været samlet siden sidst. Hans indstiller, at der ikke pilles ved medlemstype, der kan 
være medlemsorganisationer.  
 
Styrelsen vedtager, at der ikke laves et vedtægtsændringsforslag til dette ÅM. Men at en debat af 
nedenstående tages på et tidpunkt: 
- Hvordan vil S&F forholde sig til, at foreninger med kollektive medlemmer modtager tilskud fra 

Særligt Dyrt Materiale?  

- Hvad vil disse organisationer opnå med medlemskab af ÅUF? 

- Hvad vil det have af praktiske konsekvenser/hvordan kan en vedtægt se ud?  

 
2.6. Beslutning: Ny struktur for Børn og Unge-byrådet 
Indstilling: 
De forskellige aktører omkring Børn og Unge-byrådet er i øjeblikket i gang med drøftelser, der lægger 
op til en ændring og udvikling af BUB’s struktur bl.a. aktualiseret af ny struktur for FU-området. Den 
nuværende struktur er beskrevet i vedtægter vedtaget af Byrådet. 
Styrelsen træffer beslutning om hvilket mandat sekretariatslederen har i dette arbejde og i forlængelse 
heraf i hvilket omfang og hvordan Styrelsen skal involveres. 
- Der er mandat fra styrelsen til at sekretariatsleder går videre med alt hvad der kan kategoriseres 

som tekniske spørgsmål.  

- Politiske spørgsmål, som fx tættere tilknytning til elevrådsstrukterer mv. drøftes i ST. 

Sekretariatslederen har mandat til gå videre under inddragelse af styrelsen, der også gerne deltager i 
møder mv. 

 
2.7. Drøftelse: Arbejdsprogram 2016 - BILAG 
Indstilling: 
Arbejdsprogramgruppen fremlægger overordnet forslag til arbejdsprogrammet for det kommende år. 
Styrelsen drøfter, så arbejdsprogramgruppen kan udarbejde et endeligt forslag til godkendelse i januar. 
 



Punkt 2 flyttes til under 2. overskrift.  
 
Punkt 3. mere konkret tekst. 
 
Punkt 7 – det kunne også være et foreningskort. 
 
Til sidste overskrift: Evt. kan tilskrives at vores tilbud til folkeskolen i Åben Skole er en måde bidrage til 
det gode børn og unge liv. 
 
Styrelsen tog orienteringen til efterretning og gav arbejdsgruppen ovenstående input – der samles op i 
januar, også i forhold til udsatte boligområder. 

 
2.8. Orientering: Tidsplan og drejebog for Årsmødet - BILAG 
Indstilling: 
Årsmødearbejdsgruppen orienterer styrelsen om planlægningen af Årsmødet, herunder orienteres om 
fremdrift i forhold til ÅUF’s drejebog for årsmødet samt hvordan det går med overholdelsen af den 
overordnede tidsplan. 
Arbejdsprogramgruppen orienterer om fremdrift. Deadline for indsendelse af forslag er 4. januar til 
Cecilie aht styrelsesdagsordenen. 
Styrelsen drøfter genopstilling og hvad ÅUF kan gøre for at sikre kandidater til alle styrelsesposter på 
Årsmødet. 
 
Drejebogen udsendes. De øvrige indstillinger blev drøftede.  
 
2.9. Beslutning: Beretninger til Årsmødemappen 
Indstilling: 
Thea orienterer om årsmødemappens indhold. Styrelsen fordeler skriftlige beretninger og der sættes 
deadline. Styrelsen drøfter formandens/styrelsens beretning og hvordan den skal aflægges. 
 
Der er beretningsoversigt i drejebogen. Der er deadline for bidrag til beretning til 11. januar. 
Formanden medbringer forslag til beretning til ST-mødet i januar. 
 
2.10. Orientering og evt. beslutning: Fortsættelse af Åben Skole-indsatsen - BILAG 
Indstilling: 
ÅUF har i 2015 haft Åben Skole som et særligt indsatsområde med projektet Foreningerne på skemaet. 
Der har budt sig en mulighed for at søge penge hjem til forlængelse af en del af projektet i 2016 i 
samarbejde med Ung i Aarhus, men hvor deadline har været meget kort. Sekretariatslederen orienterer 
nærmere. Styrelsen drøfter muligheden. Evaluering af FPS-projektet sker på styrelsesmødet i januar. 
 
Thea orienterede om, at ÅUF har i samarbejde med Ung i Aarhus Nord søgt en pulje under 
Undervisningsministeriet.  
 
Resten af punktet er udsat  
 
2.11. Beslutning: Prioritering af arbejdet med foreningsliv i udsatte boligområder i 2016 
Indstilling: 
Styrelsen drøfter om det i 2016 skal prioriteres at arbejde med foreningsliv i udsatte boligområder. 
Såfremt det besluttes indskrives det i forslag til arbejdsprogram. 
 
Udsat 



 
2.12. Beslutning: Kommende mødedatoer - BILAG 
Indstilling: 
I mødeplanen er det foreslået at de to sidste møder er sat til den 11. januar og den 8. februar. Såfremt 
der kommer forslag til årsmødet fra medlemsforeningerne arrangeres desuden et møde i uge 7. 
Styrelsen gør status på om disse datoer fortsat følges, eller om der planlægges nye. 
t.o. er Årsmødet den 25. februar kl. 19, hvor Styrelsen mødes kl. 17 til forberedelser. 
 
Næste møde: 14. januar 17.30-20.30 
Herudover godkendes den 8. februar og den 25. februar som mødedatoer. 
 
8. Februar 

 
 
3. Nyt fra diverse 
 
 
4. Eventuelt 

Kommende styrelse opfordres til at overveje deltagelse i Folkemødet – evt. i samarbejde med DUF 
 
 
Kommende datoer: 
12. december Julefrokost 
14. januar 
8. februar 
Evt. uge 7 
25. februar Årsmøde 
 
 
Kommende sager: 
Fremgår af møde- og handleplanen 
 
Revidering af retningslinjer for SDM jf. FU-møde 23.09 
Revidering af forretningsorden aht. Mailbeslutninger 
Drøftelse af afholdelse af temaaftener o.l. for MO’er 
 
 


