IDRÆTSUDVALGSMØDE
Aarhus Universitets-Sport, Studenternes hus, Frederik Nielsens Vej 4, Byg. 1420,
8000 Aarhus C, www.aus.au.dk, E-mail: kommunikation@aus.au.dk

Mødedato: 22-11-2021
Mødelokale: 1.3
Indkaldte: Erik Meineche Schmidt (Formand), Frank Richard Semakula (JAI-F), Johan Obenhausen
Selmer (JAI-H/AUS), Rasmus Thøgersen (Aarhus Ultimate), Asbjørn Ravn Rasmussen (SR).
AUS: Freja Bang Lauridsen, Mathilde Risom Mathiasen.
Fraværende: Asbjørn Ravn Rasmussen.

Dagsorden
Formalia
1. Godkendelse af dagsorden.
a. Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidst.
a. Godkendt.
Information:
1. Opdatering på at finde det sidste IU-medlem.
a. Der er stadig ingen, der har meldt sig.
b. ASG har dog spurgt, hvorvidt man må stille op til IU uden at være
bestyrelsesmedlem i sin forening. Det må man, jævnfør AUS’ vedtægter, ikke.
c. Vi venter til jul og ser, om der er nogle, der melder sig. Ellers tager vi den op igen
efter jul.
Diskussion/beslutninger:
1. Annexhallen – Johan (AUS).
a. Hvad er status?
i.
Det går godt med Annexhallen-projektet. Efter vi har fået ophængt plakater
rundt omkring på campus, har vi fået betydeligt flere medlemmer og
bookinger. Indtil videre er omsætningen i denne måned på 8.902,40 kroner
(den fulde omsætning (oktober + november) er indtil videre på 11.296,40
kroner) – altså to betydelige beløb.
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b. Mulighed for forlængelse af prøveperioden.
i.
Annexhallen er med på at forlænge aftalen. De gode (og stigende)
bookingtal taler for, at vi fortsætter projektet. Johan sørger for, at vi får
formalia angående forlængelsen af aftalen på plads.
c. Adgangssystemet.
i.
Det har taget tid og været længe undervejs, men adgangssystemet burde
virke nu.
d. Støtte fra AU’s trivselspuljer til Annexhallen-projektet?
i.
Det er ikke muligt at få støtte fra AU’s trivselspuljer, da der ikke er tale om
en enkeltbegivenhed/et event.
e. Henvendelser fra studerende, der gerne vil leje hele hallen på én gang til fx at
fodbold.
i.
Vi ser ikke noget problem i at leje hele hallen ud til personer, der ønsker at
bruge den til andet end badminton. Det kræver dog, at Kent vil sørge for op
- og nedtagning af badmintonnet efter disse bookinger.
1. Johan (AUS/JAI-H) taler med Kent om, hvorvidt han vil/har mulighed
for dette.
ii.
Hvad skal prisen være for at leje hele hallen i én time?
1. Det vedtages ved afstemning, at det skal koste 250 kroner for at leje
hele hallen i én time. Dette beløb kan eventuelt nedjusteres ved
senere lejlighed.
2. ASV børne/ungdomsvolley – Mathilde (AUS).
a. ASV har kontaktet os angående overvejelser om at oprette et børne/ungdomshold i
deres forening. Bestyrelsen vil dog ikke gå videre med overvejelserne, før de ved,
hvad AUS’ holdning er til dette.
b. Jysk Akademisk Fægteklub og Skakklubben af 1968 har allerede eksisterende
ungdomsafdelinger. Dette gør det svært at ”forbyde”, at ASV også opretter en.
i.
I AUS’ vedtægter står der ligeledes blot, at AUS-medlemsklubber skal være
”primært for studerende.” Dette udelukker altså ikke, at vores klubber kan
have ungdomshold.
c. Der kan dog opstå et problem, hvis ungdoms-volley-afdelingen bliver så stor, at den
går ind og påvirker medlemstallene voldsomt og dermed også tilskuddene fra AUS.
Givet vis vil vores AUS-tilskud til ASV så komme til at gå til ungdomsafdelingen og vil
dermed ikke komme til at gavne de studerende på AU.
d. Vi har brug for mere information for at kunne tage en beslutning. Mathilde (AUS)
skriver til Sara (formand i ASV) for at høre, hvornår deres næste bestyrelsesmøde
er, således at en fra den daglige ledelse kan deltage og høre mere om deres idé.
3. Ansøgning fra Discgolfklubben Opdrift om optagelse som AUS-medlemsklub.
a. Opdrift har samme procentvise andel af studerende medlemmer, som mange af
vores andre klubber (35-40%).
b. Dog præciserer de ikke i deres vedtægter eller i deres ansøgning, at de er en klub
henvendt primært til studerende. Dette er et problem, da klubben så blot er en
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’almindelig’ sportsforening, der tilfældigvis har mange studerende medlemmer.
Hvis klubben ikke har nogen speciel tilknytning til universitetet eller de studerende,
bør vi så optage dem?
i.
For hvor står klubben så om 10 år, når alle de nuværende studerende
medlemmer er blevet færdiguddannede?
c. Mathilde (AUS) vender tilbage til Opdrift og beder om en uddybning af deres
relevans for studerende på Aarhus Universitet.
d. Frank (JAI-F): Der er desuden uoverensstemmelse mellem informationerne om
bestyrelsen i vedtægterne og i ansøgningen. Dette bør også rettes.
4. Henvendelse fra Akro-yoga-forening – Mathilde (AUS).
a. Som det ser ud lige nu, vil AUS ikke optage klubben som medlemsklub. Dog kunne
der måske være mulighed for et samarbejde, der ikke indebar et medlemskab.
i.
Her kunne man for eksempel overveje at differentiere mellem
medlemsklubber og samarbejdspartnere?
b. Hvad er motiverne bag akro-yoga-foreningens ansøgninger? Reelt medlemskab i
AUS eller ren profilering? Det tyder lidt på det sidste.
5. Henvendelse fra Møllevangens Aktivitetsforening vedrørende padeltennis-baner –
Mathilde (AUS).
a. Endnu engang er vi i tvivl om, hvad motiverne bag denne henvendelse er.
b. Vi vil gerne indgå i en dialog med Møllevangens Aktivitetsforening, så vi kan
klarlægge deres intentioner. Vil de optages som reelt medlem i AUS eller blot have
sparing? Alternativt kunne det måske være muligt med en bookingordning ligesom i
Annexhallen blot med padeltennis-baner.
6. E-sportsklub/hold under AUS? – Mathilde (AUS).
a. Personen, der har kontaktet os, udtrykker et ønske om at få hjælp til at oprette en
reel e-sportsklub. Dette er dog noget, der ligger meget udenfor vores normale
arbejdsområde.
b. Det ville dog være yderst ærgerligt ikke at gå videre med diskussionen og projektet,
da vi ellers ville stå i en situation, hvor AUS potentielt ikke bliver en del af en ny
bølge, der er kommet for at blive.
c. Rasmus (Aarhus Ultimate): Der står i AUS’ vedtægter, at en forening skal have
eksisteret i minimum ét år. Derfor vil en nyopstartet e-sportsklub ikke kunne blive
optaget i AUS med det samme.
i.
Erik (Formand): Denne formalitet bør ikke holde os tilbage fra at grave
dybere i projektet.
d. Freja, Mathilde og Johan (AUS) skal til møde med DGI i morgen, d. 23-11-2021. Her
vender vi e-sportsklub-diskussionen med Anne (DGI), der forhåbentligt kan give os
lidt sparring.
e. Erik (Formand) tager en snak med folk i miljøet omkring
ingeniøruddannelserne/datalogiuddannelserne på Katrineberg for at høre, om der
er nogen, der ved noget.
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7. Formandsmøde.
a. Vi skulle efter ”kotymen” have afholdt formandsmøde i november. Går vi efter
afholdelse i februar 2022 i stedet?
b. OBS! Der er ikke blevet holdt formandsmøde siden 06-02-2020.
c. Vi udskyder formandsmøde til november 2022, da det vil være ”overkill” at holde
møde både i februar og igen i maj. Ved at vente til november 2022 kommer vi
tilbage i møde-rytmen igen.
Afrunding
1. Eventuelt.
2. Næste IU-møde.
a. Onsdag den 05-01-2022, kl. 17.00.
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