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: 17-09-2020
Mødelokale: M1.1
Indkaldte: Erik Meineche Schmidt (Formand), Tenna Skyum Donslund (ASV), Caroline
Gram (ASG), Frank Richard Semakula (JAI-F), Johan Obenhausen Selmer (JAI-H),
Asbjørn Ravn Rasmussen (SR).
AUS: Martin Bruhn, Sofie Lauritzen Pihl, Freja Bang Lauridsen.
Fraværende: Ingen

Dagsorden
Formalia
1. Valg af referent
a. Freja
2. Godkendelse af referat fra sidst
a. Godkendt
3. Godkendelse af dagsorden
a. Godkendt
Information:
1. Velkomst til de nye IU-medlemmer.
2. Supplering og organisering af den daglige ledelse.
a. Ansættelse af sportsansvarlig/udformning af den sportsansvarliges rolle
i AUS.
i. Stillingen har været slået op, men der var ingen passende
kandidater iblandt ansøgerne.
ii. Sofie er ansat som erstatning til Frederik indtil 30. september,
men vil gerne stå til rådighed så længe det er nødvendigt (året
ud).
iii. ASG har haft en stilling som kontoransvarlig slået op. Iblandt
ansøgerne var mange gode kandidater, og her kunne man
måske også godt finde en kandidat til sportsansvarligpositionen.
1. Caroline beder en af ASG’s kandidater om at sende en
uopfordret ansøgning til Martin.
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b. Den fremtidige sportsansvarlige skal være bedre til at tage ud og
besøge klubberne. Skabe sig et overblik over klubben, klubbens
aktiviteter samt udfordringer og generelt være bindeled mellem
klubberne og AUS.
3. Møde med DGI den 08-09-2020
a. DGI har igangsat to kurser: Den Gode Velkomst og Lederakademiet.
b. Til mødet blev der forventningsafstemt, og den daglige ledelse fik gjort
det klart, at DGI også gerne må være mere specifikke i deres tilbud til
AUS.
4. Holdsport.dk
a. Oplæg med Zak fra Holdsport: Hvad kan Holdsport tilbyde vores
medlemsforeninger?
i. Holdsport er et smart redskab til at hjælpe AUS’ klubber med at
holde styr på deres foreninger.
ii. Holdsport kan assistere klubberne med at opsætte platformen
og overføre data fra deres tidligere systemer til Holdsport.dk hvis
nødvendigt fx fra Klubmodul.
iii. Den vejledende pris er 1kr per medlem per måned. Men
Holdsport er klar til at forhandle med prisen, hvis flere af AUS’
klubber er interesserede.
b. Er Holdsport noget for AUS?
i. Holdsport vil klart være nemmere og simplere end de platforme,
foreningerne på nuværende tidspunkt bruger.
ii. Flere af AUS’ klubber bruger i øjeblikket Holdsports gratisversion.
Basketball-klubben er betalende bruger af Holdsport.
iii. Hvis der er generel interesse for Holdsport i AUS’ klubber, er det
klogt at melde AUS til samlet som organisation.
iv. Holdsport.dk er måske ikke ligeså interessant for roklubben og
cykelklubben og andre klubber med mere ’individuelle
sportsgrene’ i forhold til at systemet primært er henvendt til
holdsport såsom fodbold og håndbold.
v. Det skal undersøges, hvorvidt det kan svare sig med prisen i
forhold til de platforme, der bruges i øjeblikket.
vi. En idé kunne være at lade en af klubberne afprøve den fulde
version af Holdsport i en periode for at teste, om det er
pengene/besværet værd.
1. Johan vil snakke med bestyrelsen om, hvorvidt JAI-H vil
fungere som testklub.
2. Frank vil snakke med bestyrelsen om, hvorvidt JAI-F også
vil have mulighed for at fungere som testklub.
5. Afrunding af DSFI
a. Sofie har holdt afsluttende møde med evaluering osv. Hverken AUS
eller universitetet har skulle betale noget for aflysningen af
arrangementet. Juristen har kunne slippe ud af samtlige kontrakter.
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b. Fremadrettet skal der gøres mere ud af at promovere idrætsdelen af
DSFI, ikke blot festdelen.
Diskussion/beslutninger
1. Surftur med Lapoint: Bliver det til noget eller ej?
a. I så fald skal vi meget snart i gang med at planlægge og reklamere for
turen.
i. Det er meget risikabelt at fastholde turen i forhold til Corona,
derfor bør vi ikke afholde en udenlands-surftur i januar.
ii. Det er desuden dårlig PR at aflyse et arrangement.
iii. Alternativt kunne man afholde en (noget kortere) surftur til
Jammerbugten/Cold Hawaii. Freja undersøger mulighederne
for dette.
2. Gymnastiksal: Hvad skal der ske?
a. Vi er begyndt at modtage henvendelser fra folk, der spørger, hvornår
den genåbner.
i. Gymnastiksalen burde i princippet godt kunne åbnes. Problemet
ligger i rengøring af salen. Der er uenighed om, hvor meget
rengøring, der er nødvendigt ifølge universitetets retningslinjer.
ii. Erik snakker med Arnold fra universitetsledelsen om en mulig
genåbning.
3. Gamle gavekort til Stakbogladen: Skal vi lave en konkurrence på
Facebooksiden med dem?
a. Freja laver nogle konkurrencer på Facebook-siden.
Afrunding
1. Eventuelt
a. Universitetet vil gerne lave et ’idrætshub’ i universitetsparken. Asbjørn er
med i udvalget, og Sofie vil gerne være med som repræsentant for AUS.
b. Vi mangler desuden to IU-suppleanter samt en revisorsuppleant. IUmedlemmerne må gerne kigge sig omkring efter mulige suppleanter, og
så tager vi emnet op på næste IU-møde.
2. Næste IU-møde: Onsdag den 21. oktober klokken 19.00.
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