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: 21-01-2021
Mødelokale: Zoom
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: Freja Bang Lauridsen, Mathilde Risom Mathiasen, Martin Bruhn.
Fraværende: Tenna Skyum Donslund (ASV)

Dagsorden
Formalia
1. Godkendelse af dagsorden.
a. Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidst.
a. Godkendt.
Information
1. Gymnastiksalen er nu officielt ikke længere vores, og alt vores udstyr er flyttet
ned i det anviste kælderrum.
a. Vi skal forsøge at presse på med hensyn til at få en ny sal/hal.
2. Staus på DSFI 2021 – Asbjørn Ravn Rasmussen (SR).
a. SR trækker aflysningen af DSFI 2021 i land. Det gør de som følge af,
at andre store festivalarrangørere har meldt ud, at de har planer om at
afholde arrangementer over sommeren. Hvis de gør det, vil vi også
være med.
b. Der er ikke taget nogen endelig beslutning endnu. Musikkontrakten
skal først lukkes endeligt i maj, så inden da skal det vurderes, hvorvidt
det er realistisk at gennemføre planlægningen med hensyn til
ansættelse af projektarrangør mm.
c. Caroline, Frank, Johan m.fl.: Vi har en masse frivillige, der ville synes,
at det var fedt med noget planlægning og nogle arrangementer. Det
kunne være smadderfedt at gå efter at afholde DSFI, kunne være rart
at have noget at se frem til. Det er dog måske en smule urealistisk.
d. AUS går med på SRs tidlige opstarts/planlægningsfase med Mathilde
som bindeled/ansvarlig. Vi tager dog det forbehold, at det ikke må
koste os i dyre domme, hvis arrangementet aflyses. Vil universitetet
tage ansvar her?
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Diskussion/beslutninger
1. Forretningsorden.
a. Erik: Det er ikke så afgørende, hvad der står i forretningsorden, blot at
vi har én. Man kunne sagtens tage forretningsordenen fra 2004 og
rette den til, så den passer til, hvor AUS er i dag.
i. Et sted, der skal ændres er, at vi ikke har en forretningsansvarlig
i den daglige ledelse, men i stedet en mere flad struktur.
ii. Erik retter forretningsorden fra 2004 igennem og sender den ud
sammen med mødeindkaldelsen til næste møde.
2. Status på Holdsport.dk.
a. Johan: Premium-versionen udløb 31/12 2020, og vi vil meget gerne
have den tilbage, da det fungerede super godt. Derfor vil vi gerne i
forhandling med Holdsport så hurtigt som muligt om en endelig pris.
i. Prisen bliver kun minimalt dyrere i forhold til Klubmodul i forhold
den til brug, vi kan få ud af det.
b. Erik: AUS bør tilbyde at betale klubbernes udgifter til Holdsport med
henblik på, at vi også tilbød at betale for Klubmodul.
c. Johan påtager sig ansvaret for kontakt til Holdsport og forhandlingen
med dem med hjælp fra den daglige ledelse (Mathilde og Freja).
d. Caroline: Vi bør måske kontakte klubberne i forhold til at finde ud af,
hvor mange, der er interesserede i Holdsport inden/løbende med
forhandlingerne med Holdsport.
i. Asbjørn: Så længe vi kan få de store klubber (ASS, ASG, ASV)
med er vi højst sandsynligt sikret et godt tilbud fra Holdsport.
ii. Når vi har et tilbud fra Holdsport, kan emnet eventuelt drøftes på
et repræsentantskabsmøde.
e. Vi bør vælge enten Klubmodul eller Holdsport og ikke tilbyde klubberne
begge (betalt af AUS). Det vil højst sandsynligt også kunne give os et
bedre tilbud fra Holdsports side.
3. Shokouh Arjmand har kontaktet os angående at starte et futsal-hold op
a. Er der behov for, at vi involverer os?
i. Frank tager emnet med til JAI-Fs bestyrelsesmøde for at
vurdere, om de vil indlede et samarbejde, da de to sportsgrene
ligger tæt op af hinanden.
4. Behov for vedtægtsændringer angående retningslinjerne for optagelse af
klubber i AUS?
a. Det står i vores vedtægter, at IU har det sidste ord i forhold til
optagelse af klubber af en allerede eksisterende sportsgren. Så i den
forbindelse er det ikke nødvendigt at ændre i vedtægterne.
b. Spørgsmålet er om vedtægterne er for løst definerede?
c. Asbjørn: Vi bør have nogle klare kriterier for, hvilke klubber, der kan
optages, så beslutningen ikke blot tages ud fra den nuværende
bestyrelses mavefornemmelse.
d. Johan: Skal det være nødvendigt at udelukke en klub på grund af
manglende forhold til Aarhus Universitet?
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i.

Dette gælder for eksempel skakklubben, der kun har et meget
lille antal studerende tilknyttet.
e. Erik: Diskussionen om vedtægtsændringerne parkeres midlertidigt, da
der lige nu ikke er et behov for ændringer. I stedet går vi i tænkeboks
om etablering af en liste kriterier for optagelse af klubber i AUS.
i. Freja fremsender materiale om de ansøgende klubber inden
næste møde.
ii. Hver person noterer sig inden næste møde fire punkter/kriterier,
hvorfra man kunne vurdere optagelse af en given klub.
Afrunding
1. Eventuelt.
a. Hvor er vores Teqball-bord?
i. Der er sandsynligvis gået corona i den. Vi har i hvert fald ikke
hørt mere om det siden sidst.
2. Næste IU-møde.
a. Torsdag 25. februar klokken 19.00. Sandsynligvis over Zoom.
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