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Pkt. 1 velkomst
Velkomst ved formand Cecilie Hansen. Flot fremmøde
Årsmødet synger Det er i dag et vejr
Pkt. 1.1 Valg af dirigent

Styrelsen indstiller Peder Udengaard og Niels Christian Selchau-Mark.
Peder Udengaard og Niels Christian Selchau-Mark 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
20. december 2013.
Efter vedtægterne skal dagsordnen 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 oprækning – alle har fået en stemmeseddel.
Der er ”jeg ønsker ordet”-sedler på bordene. Afleveres til dirigenter, hvis man ønsker ordet.
Pkt. 1.2 Valg af stemmetællere
Der vælges stemmetællere for hvert bord. Følgende er valg: Henrik Dahlin, Niels Jensen,
Kim Risbjerg og Susanne Olsen

Pkt. 2 Optagelse af nye medlemmer
Ingen nye medlemmer har søgt om optagelse.

Pkt. 3 Behandling af foreninger i kontingentrestance
Forlev spejderne betaler for begge år når kasserer har adgang til netbankkonti.
Årsmødet bemyndiger styrelsen til at fastsætte en ny dato for kontingentbetaling.

Pkt. 4 Formandens beretning
Mundtlig beretning ved formand Cecilie Hansen om årets gang.
Fokusområder for beretningen

- Mange ansøgninger til puljer
- Kurser vil fra 2014 være gratis – opfordring til at deltage.
- Status på ÅUF-TV.
- Børn og Unge-byrådet er blevet et fast forankret i ÅUF. Det er positivt at

børn og unge er involverede i beslutninger der vedrører dem.
- Fokus på kommunalvalgdeltagelse.

Der henvises til den skriftlige beretning i årsmødemappen.
Visning af video med highlights fra året.

Sct. Annagade Skole, 27. februar 2014
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Afstemning om beretning: Formandens beretning er godkendt

Gæstetaler Rabih Ahmad-Azad, Rådmand for Kultur og Borgerservice

Pkt. 5 Godkendelse af det reviderede regnskab
Kasserer Hans Henrik Juhl gennemgår regnskabet.
Fremhæver nogle punkter:
Der har været særskilt aktivitetstilskud som er brugt penge på Stem Ungt. Som udover dette
fik tilskud fra DUF og Aarhus Kommune
Der er blevet investeret i et nyt og tidssvarende regnskabsprogram.
Ingen spørgsmål og kommentarer.
Afstemning om regnskabet: Det reviderede regnskab er godkendt.

Pkt. 5.1 Budget til orientering
Budgettet ligner stort set 2013.
Der skal bruges flere penge på aktiviteter.
Ingen spørgsmål til budget 2014

Pkt. 6 Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår
Styrelsen indstiller at det nuværende beløb på 390kr. fastholdes
Morten Rugholm fra Liberal Alliances Ungdom: Forslag om nedsættelse af kontingent til
350 kr.
Hans Henrik Juhl fra styrelsen: Styrelsen påtænker kontingenttrappe. I dag er der mulighed
for kontingentfritagelse.
Kim Risbjerg Madsen fra Konservativ Ungdom i Stor Aarhus: Støtter Morten Rugholms
forslag. Styrelsen skal arbejde videre med kontingenttrappen
Hans fra DSU: Der mangler 3000 på bundlinjen. Det er ok at fastholde kontingentet.
Afstemning om nedsættelse af kontingentet til 350 kr. (for): Beslutning: 26 stemmer for
Afstemning om nedsættelse af kontingentet (imod) Beslutning: 47 stemmer imod.
Forslaget er nedstemt
Kontingentet fastholdes dermed på 390 kr.

Pkt. 7 Indkomne forslag
Styrelsen indstiller forslag om opdeling af arbejdsprogram i: ”Idegrundlag for
ÅUF” og ”Arbejdsprogram for ÅUF” for at øge smidigheden i arbejdet i
sekretariatet og for styrelsen. Se her også årsmødemappen.
Gitte Velling fra SFU: Vil gerne tale imod forslaget. Man skal have
idegrundlagsting sammen med arbejdsprogram. Man skal ikke opdele det.
Hans Henrik Juhl (kasserer): Kraftig sammenhæng mellem de to dele af
arbejdsprogrammet.
Gitte Velling: Ideen er rigtig fin, men det skal stå i det samme papir. Der er
mulighed for at adskille det i praksis, hvis man også gør det på papir. Det er
ærgerligt, at man kan læse det ene papir uden at læse det andet.
Afstemning om programmet skal deles i to.
Afstemning om at stemme for en opdeling i to: Overvældende flertal for at dele i to.

Styrelsens forslag til idegrundlag til debat og afstemning.
Formand Cecilie Hansen forklarer opbygningen af Idegrundlag for ÅUF.
Hans Henrik Juhl: Intet nyt i forhold til idegrundlaget
Afstemning om idegrundlag: Forslag vedtaget!
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Pkt. 8 Fastsættelse af arbejdsprogram
Formand Cecilie Hansen fremlægger forslag til et arbejdsprogram
Planer for ÅUF skal være mere langsigtet.
Idegrundlaget skulle lægge fundament for et kontinuerligt arbejdsprogram fra
styrelse til styrelse.

- Kulturhovedstad 2017: Vigtigt at blive en synlig og vigtig del af
kulturhovedstaden

- Kløverstier: Interaktion med interessepunkter. Status: Venter på svar fra
kommunen.

- Fritidspolitisk idekatalog: Vil gerne spille en rolle igen næste gang.
Kræver at vi går i gang nu. Det skal ikke kun være styrelsen. Det skal også
være medlemsforeningerne. Fortsat samarbejde om fritids og foreningshus
i Fjordsgade. Nogle foreninger har lyst, mens andre har. Gode erfaringer
med kontorfællesskaber.

- Undersøgelse fra Børn og Unges fritidsliv.
- Skolereformen: Partnerskab ideen er stor i forenings- og fritidsliv. Bruge

den åbne skole til at gøre det.
- Århus i Forening: Vil gerne fortsætte samarbejdet
- Hyttefortegnelsen: digitaliseres
- Informationsvirksomhed/optimering af kommunikation: Bedre

kommunikation til foreninger (hjemmeside)
- Mere skriftlighed omkring styrelsens arbejde.
- Kursustilbud: Skaber stor værdi for medlemsforeningerne

Vil stadig afholde sidste skoledag
Fortsat Børn og Unge-byrådet
Afstemning om arbejdsprogrammet: Arbejdsprogrammet er vedtaget.

Pkt. 9 Valg af:
9a Formand
Styrelsens indstiller formand Cecilie Hansen

Afstemning: Cecilie Hansen er genvalgt uden modkandidater.

9b Næstformand
Styrelsen indstiller næstformand Nicoline Bundgaard:
Afstemning: Nicoline Bundgaard er genvalgt uden modkandidater

9c Kasserer
Styrelsen indstiller kasserer Hans Henrik Juhl
Afstemning: Hans Henrik Juhl er genvalgt uden modkandidater.

- Mødet suspenderes og grupperingerne foretager valg -
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9d styrelsesmedlem + personlig suppleant for hver gruppering
Øvrige:
Styrelsesmedlem: Henrik Dahlin (Konservative Studenter)
Suppleant: Andreas Fjeldsted
Politiske ungdomsforeninger:
Styrelsesmedlem: Karen Fink Bjerregaard (Konservativ Ungdom)
Suppleant: Morten Lond (Venstres Ungdom)
Børne og Ungdomskorps
Styrelsesmedlem: Anders Jørgensen (FDF)
Suppleant: Jannik Toft Andersen (FDF)
Religiøse foreninger
Nina Frøjk Hansen (KFUM &KFUK)
Suppelant: Vælges hos KFUM & KFUK umiddelbart efter Årsmødet
Mellemfolkelige og internationalt arbejdende foreninger:
Styrelsesmedlem: Espen Krogh (Ungdommens Røde Kors)
Suppleant: Anja Brødbæk (Ungdommens Røde Kors)

9e
Styrelsen indstiller Lars Brix som revisor og Rasmus Pedersen som suppleant.
Der er ingen andre kandidater.
Lars Brix er valgt som revisor og Rasmus Pedersen er valgt som revisorsuppleant.

10 Fastsættelse af dato for næste årsmøde
Orientering ved sekretariatsleder Henrik Koch. Årsmødet afholdes den sidste
torsdag i februar dvs. torsdag den 26. februar 2015.

11. Eventuelt
Kim Risbjerg, Konservativ Ungdom: Tak for et godt årsmøde. Der skal være
mulighed for at indstille dirigenter og mulighed for at stemme til regnskaber. Der
skal være en mulighed for at stemme imod.
Niels Bak Jensen, Ungdommens Røde Kors: Forslag om at holde en ÅUF årsfest
evt. Julefrokost/sommerfest/ hvor medlemsforeningerne kan komme hinanden
ved.
Erik Riis Henriksen, DDS: Synes ikke man skal nedsætte kontingent, men i stedet
få flere medlemmer. Gør opmærksom på medlemsfremgang i sin forening.

Afslutning
Formand Cecilie Hansen siger tak for genvalget.
Nye styrelsesmedlemmer mødes ved dirigentbordet.
Sang: Noget om kraft
Dirigenter: Tak for god ro og orden.
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