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Mødedato: 10. maj 2017 kl. 19.00

REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Mødedeltagere: Erik Meineche Schmidt (Formand), Pernille Andersen (JAI-F), Niels Hvingelby (SR),
Peter Kusk Mott (AUU), Katrine Hviid (TAAF), Camille Pedersen (AUS), Christian Albertsen (AUS),
Simon Vissing (AUS), Patrick Mosegaard (ABK), Daniel Hvilsted (ASV), Kamilla Christiansen (AUS
Basket), Esben (AUS Basket), Sofie Pihl (JAI-H), Daniel (JAI-H), Jesper Jensen (JAF), Michael Schou
(JAJ), Marco (Kenikan), Lasse (Lommeulken), Daniel Aastrup (SK1968), Mette W. Andersen
(ASG), Christian Thomsen (ASG), Stine Dall (ASG), Camilla (AUU), Søren Bjørn (ASS)

Fraværende: Lasse (Lommeulken), Daniel (Skak),

Dagsorden
1. Valg af dirigent
Thomas Ahrentz fra Idrætssamvirket
2. Godkendelse af referat fra sidste ordinære repræsentantskabsmøde
Referatet er godkendt
3. Oplæg om idrætsbilledet i Danmark ved Thomas Ahrentz
Thomas giver et spændende oplæg om idrætsbilledet i Danmark og særligt Århus.
Hovedpointerne fra oplægget er som følger:
-

25-50-75-plan. I 2025 skal 50% være medlem af en idrætsforening og 70% skal være
kropsligt aktive.

-

Nordeafonden og Trygfonden støtter projektet om at få en stor del af den danske
befolkning til at dyrke idræt finansielt

-

Århus er en by i vækst og puljen der støtter sport i byen har tidligere været 4,5
millioner men er fremadrettet øget med 10 mio.

-

Idrætsfaciliteterne skal fremadrettet forhåbentligt tænkes mere ind på skoleområdet

-

Klubberne får penge af en aktivitetspulje men mener, at der er meget arbejde med at få
pengene.

-

Der spørges fra klubberne om der snarest vil blive bygget haller i Århus og omegn.
Svaret er, at Mårslev og andre byer omkring Århus snarest vil få flere haller. Endvidere
bliver der bygget flere kunstgræsbaner, en igennem AGF og en i Viby og en i Brabrand.

4. Idrætsudvalgets virksomhed ved AUS-formanden
Formanden, Erik Schmidt, fortæller om det forgangne år.
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Der knyttes en kort kommentar til punkt 3 på dagsordenen: Århus er langt bagud inden for
sportsområdet ifølge formanden. Der er en stor mangel på halfaciliteter.
Dernæst går formanden i gang med at fortælle om året i AUS:
Vi har i 2016 kun været 16 medlemsklubber da Bridge og Shotokan har meldt sig ud af AUSregi. Det samlede medlemstal er ca. 2500 medlemmer, hvoraf ca. 1500 er studerende. Disse
tal har desværre været faldende. AUS modtager knap 1 mio., som benyttes til løn og drift af
sekretariatet samt til støtte af foreningernes drift.
Året har været økonomisk fornuftigt. Overskuddet har været 115.000 i 2016.
Aarhus Universitets-Sport ledes af Idrætsudvalget, som i 2016 har bestået af: Pernille (JAIF), Katrine (TÅF), Maria (ASV), Peter (AUU), Sana Doost/Andreas Kristensen/Niels
Hvingelby (SR) samt Erik (Formand udpeget af rektoratet). Den daglige ledelse i AUS har
bestået af Lone Damsbo/Christian Albertsen (Økonomi), Camille Pedersen
(Kommunikation), Nikolai Andersen (Sport) og for nyligt ansatte Simon Vissing (DSFI).
Aktiviteter og beslutninger i 2016:
-

Skitur til Risoul i Frankrig med ca. 50 deltagere.

-

Aktivitetsforeningen er blevet lukket ned. Aktivitetsforeningen var et tilbud til
studerende, som gennem AUS kunne benytte kommunale haller til en fordelagtig pris.

-

Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag blev afholdt i september i samarbejde med
Studenterrådet. Cirka 20.000 studerende deltog i arrangementet.

-

Der blev afholdt formandsmøde i februar 2017 med deltagelse af 12 ud af 16 klubber.

-

Der blev afholdt et kommunikationsarrangement, hvor 6 klubber deltog. Det var et
spændende arrangement.

-

Et øvrigt planlagt bestyrelseskursus har måttet aflyses grundet manglende tilslutning.

-

AUS’ tidligere motionscenter er blevet nedlagt. Universitet valgte at opgive lejemålet på
Trøjborg, hvor centret var placeret, og derfor måtte vi opgive motionscentret.
Maskinerne opbevares i øjeblikket, så det er en mulighed at oprette et nyt
motionscenter i fremtiden. Vi fik tilbudt et nyt lokale af AU, men lokalet kunne
desværre ikke benyttes som motionscenter grundet gulvet.

-

AUS har taget initiativ til at overtage og genoprette Danske Studerenes Idrætsforbund
(DSI). Vi har aftalt at flytte sekretariatet til Århus i samarbejde med AU Elitesport. Det
arbejdes der videre på det kommende år.

Den nye tilskudsmodel:
-

Modellen blev implementeret i 2016. Tilskuddet baseres nu på antallet af studerende
samt størrelsen af driftsudgifter og derudover er der et grundtilskud, som alle klubber
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tildeles. Der var forskel på, hvad de enkelte klubber anså som driftsudgifter og der
udstikkes derfor i nærmere fremtid mere klare retningslinjer. Klubberne vil i god tid
inden indrapportering af medlemstal og årsregnskab få en beskrivelse og en skabelon,
som de enkelte klubber skal udfylde. I denne skabelon skal der også ske en opdatering
af klubbens bestyrelse og deres kontaktpersoner.
5. Fremlæggelse af AUS´ regnskab og budget ved den økonomiansvarlige fra AUS
Se regnskab og budget.
6. Beretning fra foreningerne om det forløbne år
AUS Basket: Har netop afholdt generalforsamling og har fået ny formand. De har haft 4
herrehold og 4 damehold. De er omkring 100 medlemmer i klubben. 1. dameholdet vandt 1.
division. De har haft lidt problemer med medlemstallet på herresiden.
Badminton: stor fremgang i medlemsantal. De har 50 på venteliste til deres hold. Deres
turneringshold har klaret sig udmærket. De har oprette nye hold for at møde efterspørgslen
men og ikke haltider til et oprette flere. De har ca. 150 medlemmer. Klubben træner på
Ellevangsskolen, på Viby Gymnasium og på Katrinebjerg.
Svømning: Plejer at være 800 medlemmer, men Ingerslev Boulevards svømmehal er blevet
renoveret og de har reduceres medlemstallet med ca. 200 personer. De regner med at
komme op på 800 medlemmer igen. De har været på tur til London.
Jagt: De har et par jagttegnshold om året. Derudover har de nogle arrangementer som fx en
tur på skydebanen. De er over 100 medlemmer. De har deres medlemmer gennem
Danmarks Jægerforbund. Klubben har ikke deres egen Jagt, da de ikke har mand nok til at
passe en sådan.
ASG: Klubben har haft fremgang. De er over 450 medlemmer. For andet år i træk har de
oprettet ekstra gymnastikhold for let øvede gymnaster. De har haft 14 gymnastikhold og har
9 fitnesshold. Der er fremgang på fitnesssiden med nye, gode instruktører. Kun kasseren og
fitness-ansvarlig er blevet i den nye bestyrelse, så der er mange nye. De har afholdt seminar
med deres frivillige hvor de udvikler foreningen.
Håndbold: Har haft en mere nedtonet sæson. 3 ud af 4 herrehold rykker desværre ned, og
damesiden er også rykket ned. I deres nye bestyrelse er det også kun formand og kasserer
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som er blevet. 10 nye herre og en enkelt kvinde dukkede op til sommertræning. De prøver at
nytænke deres sommertræning. De har svært ved at rekruttere spillere.
Volley: Det går godt i klubben. De har 3 hold, som har vundet deres rækker. De har 344
medlemmer og folk på venteliste til flere af holdene. De har svært ved at finde haltider. Der
var cirka 200 deltagere til deres sidste fest. De laver Kollegievolley, hvor der også er
venteliste. De er levet kåret som den bedste hjemmeside i forbindelse med Liga. Klubben går
aktivt ind for at søge sponsorater. Klubben har problemer med at finde trænere.
Kenikan: Klubben har haft meget omstrukturering og har ikke opkrævet kontingent i snart
et år – det begynder de dog på snart. Klubben har nu 17 medlemmer. Klubben er endelig ude
af deres kritiske fase med få medlemmer og problematikker med undervisere. Klubben har
eksisteret i 10 år. Klubben har været glade for AUS’ besøg og den video, som de fik optaget.
Ultimate: Klubben har haft et godt år. De har haft en damehold som vandt indendørs DM.
Klubben afholdt selv udendørs DM i Tilst. De har haft en god flok spillere til VM i London.
Klubben har prøvet på at lave begynder-træninger hver uge for at få nye spillere. Det er
lykkedes ret godt og de har i øjeblikket en del nye spillere, som de forsøger at holde fast i. De
er cirka en 40-50 stykker i klubben.
Fægtning: De har haft et par turbulente år. De flyttede fra DGI-huset af økonomiske årsager
og fik så plads på Risskov Skole. De tror de har været årsag til tab af medlemmer. De har haft
problemer med opbevaring af udstyr. Fra i sommers er de flyttet ud på Statsgymnasiet og
lejer to sale der. Der har de fået god opbevaringsplads.
Fodbold: Det går fint i klubben. De har ingen elitehold som sådan, men deres damehold er
rykket op i Kvindeserie. Den store udfordring for klubben er at finde kunstgræsbaner. De
har et godt samarbejde med Viby Fodbold. Klubben betaler om vinteren for indendørs
turneringer
Floorball: Klubben er blevet en del af 25-50-70 og håber, at det giver flere nye studerende.
Klubben har fået mange nye studerende. De har en god fællestræning hver onsdag som gør,
at klubben har et godt socialt liv. Dameholdet vandt 1. vision. Klubben træner i Ceres Park
Arena, hvor de også kan opbevare deres udstyr.
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7. Indkomne forslag og særlige meddelelser
Ingen forslag.
8. Valg af medlemmer til Idrætsudvalget
Kun 2 af de 4 medlemmer i IU, som er fra klubberne, er på valg. Maria og Peter blev valgt
sidste år og er valgt for en periode på 2 år og er derfor ikke på valg i år. Katrine og Pernille er
på valg, men ingen af dem er studerende og de kan derfor ikke stille op. De to nye IUmedlemmer skal være studerende, da hverken Maria eller Peter er studerende og det er
vedtægtsbestemt at 2 ud af de 4 IU-medlemmer fra sportsforeningerne skal være
studerende. Der skal desuden vælges 2 suppleanter. Der stilles ikke noget krav til, at
suppleanterne skal studerende.
Opstillede kandidater må ikke komme fra samme forening, som Maria og Peter, dvs. fra
Volley og fra Ultimate. Et krav til de opstillede er som altid, at man sidder med i bestyrelsen i
sin sportsforening.
Sofie Pihl Lauritzen fra JAI-H stiller op.
Kamilla Møller Christiansen fra AUS Basket stiller op.
Ingen andre stiller op.
De to piger optages i Idrætsudvalget.
Katrine Hviid fra TÅF stiller op som suppleant.
Mette Wrang fra ASG stiller op som suppleant.
De to piger optages som suppleanter.
9. Valg af 2 kritiske revisorer, samt 1 revisorsuppleant
Anders Fink ønsker at modtage genvalg. Thomas Højen ønsker ikke genvalg.
Erik indstiller Lone Damsbo, tidligere økonomiansvarlig for AUS, som den anden kritiske
revisor. Ingen andre stiller op.
Ander og Lone vælges som de to kritiske revisorer.
Christian Thomsen fra ASG vælges som revisorsuppleant.
10. Eventuelt
Sofie fra JAI-H skal i samarbejde med Idrætssamvirket finde ud af, hvordan nye studerende
hverves til sportsforeninger. Hun ønsker at sparre med andre fra AUS-klubber.
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Daniel fra JAI-H foreslår et samarbejde med studie Idræts fitnesscenter. Christian Thomsen
fra ASG, som læser Idræt, fortæller, at det nok ikke er en mulighed. Til gengæld kunne der
mulighed være nogle frie kælderlokaler derude. Daniel fra JAI-H fortæller, at USG har et
fitnesscenter i en kælder som må benyttes udenfor tidsrummet 8-16, hvor der er
undervisning og forskning. Peter fra AUU opfordrer alle til at holde øjne og øre åbne. Mette
fra ASG spørger til klubmodul og om de andre klubber er glade for det. Svømmeklubben
meddeler, at de er glade for det. Ultimate fortæller, at de har været glade for det særligt til
medlemsregistrering og kontigentbetaling. Fægtning anbefaler også Klubmodul, men har
oplevet at mange medlemmer med VISA Debet ikke kan betale igennem Klubmodul.

