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REPRÆSENTANTSKABSMØDE 
Aarhus Universitets-Sport, Studenternes hus, Fredrik Nielsens Vej 4, Byg. 1420, 

8000 Aarhus C , www.aus.au.dk, E-mail: kommunikation@aus.au.dk 
 
 

Mødedato: 27. maj 2019 kl. 19.00  

Mødelokale: M1 

 
Indkaldte: Erik Meineche Schmidt (Formand), AUS Basket, ASG, JAI-H, JAI-F, ASS, ASR, ASV, 
JAF, Kenikan, SK1968, JAJ, Aarhus Ultimate, Lommeulken, TAF, Aarhus Adventure, ASC 
Cykling, Akademisk Skytteforening, Akademisk Badmintonklub. AUS: Martin Bruhn, Amanda 
Timmermann, Frederik Schnefeld. SR repræsentant: Marie Dall.  
 
Fraværende: JAI-F, ASR, SK1968, AUS Basket, Akademisk Skytteforening, TAF.  
 
 
Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent  
a. Thomas Ahrentz fra DAI (Dansk Arbejder Idræt). 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste ordinære repræsentantskabsmøde 

a. Godkendt.  
 

3.  Idrætsudvalgets virksomhed ved AUS-formanden  
a. Status på klubber og medlemmer: 

i. Vi har optaget to nye klubber og er nu 18 klubber i alt. 
ii. Vi er i alt ca. 2500 medlemmer, hvoraf ca. 14.000 er studerende. Der er tale 

om en nedgang fra sidste år i medlemstallet.  
b. Økonomi: 

i. AUS modtager 500.000 kr. årligt fra universitetet. De går blandt andet til 
driftstilskud til de 18 foreninger og til aflønning af den daglige ledelse.  

ii. Vi står med et godt økonomisk resultat fra 2018: Overskud på 65.000 kr.  
iii. Foreningen har i øjeblikket en egenkapital på godt 500.000 kr.  

c. Møder: 
i. IU holder møde ca. en gang om måneden.  

ii. Formandsmøder holdes med ca. et halvt års mellemrum, sidste møde var i 
november 2018.  

d. Ny daglig ledelse i AUS:  
i. Frederik overtager for Nikolai (sportsansvarlig). 

ii. Amanda overtager for Emma (kommunikationsansvarlig). 
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iii. Martin (tidligere DSFI-ansvarlig) udfylder lige pt. rollen som AUS’ 
altmuligmand.  

e. DSFI:  
i. DSFI 2018 blev afholdt i samarbejde med AU grundet deres 90 års 

fødselsdag, hvor universitetets medarbejdere også var inviterede.  
ii. Arrangementet var ikke en lige så stor succes som forventet, primært fordi vi 

var ramt af dårligt vejr. AU dækkede dog underskuddet grundet det omtalte 
samarbejde.  

f. Faciliteter: 
i. AUS har fået stillet en gymnastiksal til rådighed af universitet. Vi fik 

desuden 45.000 kr. af universitetet til udstyr etc. 
ii. Den renoveres lige nu. Det har været et meget langt projekt. Vi forventer 

først at den er helt færdig efter sommerferien.  
iii. Universitetet har overtaget kommunehospitalsgrunden. Der er ikke nogen 

konkrete planer for idrætsfaciliteter endnu.  
g. Nye klubber i AUS: 

i. AUS fik i august 2018 fire ansøgninger fra klubber, der gerne ville i 
betragtning som ny klub under AUS (cykling, adventure, badminton, 
beachvolley).  

ii. Vi behandlede ansøgningerne og var enige om at imødekomme 
ansøgningerne fra cykelklubben (ASC Cykling) og adventureklubben 
(Aarhus Adventure).  

iii. De er optaget på prøve i et år. Efter 1. oktober 2019 vil de blive optaget på 
lige fod med alle andre.  

h. Diverse:  
i. AUS er medlem af DGI. Vi betaler et kontingent til DGI, og vores klubber 

kan derfor frit bruge de tilbud, som DGI stiller med.  
ii. Vi har yderligere meldt os ind i DAI (Dansk Arbejder Idræt).  

iii. IU har valgt at afskaffe AUS’ årlige skitur, da den ikke længere er 
succesfuld. Der er for mange andre tilbud til de studerende ift. skiture. AUS 
afprøver derfor en surf-tur i stedet for, i samarbejde med Lapoint Surfcamps 
Først gang bliver i januar 2020 (uge 5), hvor turen går til Marokko. Der 
kommer til at være plads til 43 deltagende.   

i. Oplæg v. Thomas Ahrentz fra DAI:  
i. DAI har fået særlig interesse for studerende.  

ii. Når man er medlem af DAI får man adgang til en konsulent 
(”idrætsadvokat”) – eksempelvis Thomas – som kan hjælpe med næsten hvad 
som helst, stort og småt. Thomas sidder til dagligt på Institut for Idræt.  

1. Mangler man eksempelvis idrætsfaciliteter, kan man få hjælp af 
DAI/Thomas.  

2. Spørgsmål fra salen: Kan du hjælpe med lokaler til eks. klubbernes 
fester? Thomas: Det er svært, men jeg vil meget gerne prøve.  

iii. DAI afholder en ”Studiebold”-turnering: En stor indendørs fodboldturnering 
for videregående uddannelser (Thomas har allerede været i dialog med JAI-F 
om dette).  

iv. DAI er ikke det samme som Firmaidrætten.  
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4. Fremlæggelse af AUS’ regnskab og budget  

a. De samlede indtægter for 2018 ligger på ca. 950.000 kr. 
b. De samlede udgifter for 2018 har udgjort ca. 875.000 kr.  
c. Ca. 200.000 kr. går til den daglige ledelse. 
d. Ca. 50.000 kr. er gået til gymnastiksalen.  
e. Klubmodul koster ca. 30.000 kr. om året. Det er en service, der derfor er til rådighed 

for alle klubberne.  
f. Overskuddet for 2018 er ca. 66.000 kr.  

 
5. Beretning fra foreningerne om det forløbne år  

a. JAI-H: Har i 2018 indgået aftale med DGI om et foreningsudviklingsforløb, hvilket 
har været godt og kan anbefales. Der er blevet lavet et kommunikationsudvalg i 
klubben, hvilket har gjort en stor forskel ift. at få spredt ordet om klubben. Det 
sportslige har ikke været lige så meget i fokus. 2018 har været et godt år økonomisk 
– et forholdsvist stort overskud. De er ca. 150 betalende medlemmer.  

b. Aarhus Ultimate: De har fået nye medlemmer, primært studerende. I samme 
ombæring er der røget nogen ud i den anden ende. De nye medlemmer skyldes især 
gode tiltag med begyndertræning for interesserede. Ligger på omkring 65-70 
medlemmer. Deltog i DM, hvor kvindeholdet vandt guld, herreholdet fik en 
tredjeplads. Til sommer er der EM, hvor to trænere fra klubben skal afsted. Ca. 16 
spillere fra klubben er på landsholdet.  

c. Lommeulken: Det har været svært at få nye medlemmer, der er dog kommet lidt til 
(især studerende). De er på fisketure ca. 12-15 gange om året. Største udfordring er, 
at de mangler et sted der ligger tættere på, hvor de kan opbevare deres udstyr.  

i. Erik: Vi forsøger at se om vi kan hjælpe jer. Evt. i samarbejde med 
roklubben. 

d. JAF: Business as usual. Træninger foregår stadig på Statsgymnasiet, hvilket fungerer 
godt. Medlemstallet er ca. 50. Udfordringen er at fastholde medlemmer.  

e. ASC Cykling: En ung klub fra 2016. Hovedsageligt en hyggelig klub som mødes tre 
gange i ugen og træner/cykler i Aarhus og omegn. Har hele tiden været ca. 30 
medlemmer, er det stadig. Klubben er en af de eneste cykelklubber, der henvender 
sig til en ung målgruppe. Er i 2018 begyndt på samarbejder med både DGI og 
Danmarks Cykle Union. Er blevet én af 10 pilotklubber i et pilotprojekt om E-
cykling, som DCU laver. Er i dialog med DGI om en foreningsvækstpakke: Et af 
initiativerne er en cykel-skole, der skal ligge i starten af skoleåret, som skal hjælpe 
med at trække nye medlemmer til.  

f. ASS: En smule tilbagegang i medlemstallet i år. Ca. 150-200 medlemmer. Det er 
dog billigere at betale kontingent hos ASS, end at gå i svømmehallen tre gange. 
Derfor kommer der stadig nye medlemmer til. 2018 har været et godt år sportsligt. 
14 medlemmer var i Spanien i september, hvor de fik flere medaljer. Deltog i 
mesterskaber i Tyskland, hvor der også blev givet medaljer til klubben. Generelt er 
klubben kommet på benene igen efter problemer med faciliteter.  

g. Kenikan: Det har været et stille og roligt år. To (ud af tre) sektioner har været meget 
aktive ift. at tage til seminarer i udlandet. Tredje sektion har haft gæstetræner på 
besøg fra Belgien i en længere periode, hvilket har været godt. Klubben er gået to 
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medlemmer tilbage, fra 25 til 23. Er dog gode til at fastholde medlemmer. Har 
relativt stort økonomisk overskud.  

h. JAJ: Opstart af nyt jagttegns hold til foråret med 30 nye aspiranter. Sportsligt har de 
deltaget i forskellige arrangementer (duejagt i England, jagt på Moesgaard etc.). Det 
er primært deres jagttegnsaktiviteter, som er populære og som understøtter klubbens 
økonomi. 

i. ASG: Udfordringer ift. fitnessdelen. Problemer med instruktører der falder fra fordi 
der ikke er så mange, der kommer på holdene. Nyt koncept: Medlemskab til ét 
fitnesshold for 250 kr., hvor man kan komme hele semesteret. Det fungerer godt. 
Foreningen har 50 års jubilæum i år, hvilket ca. 100 medlemmer og frivillige fejrede. 
Stadig omkring 400 medlemmer.  

j. Aarhus Adventure: Har eksisteret i 7-8 år selvom de er nye i AUS. Har de seneste år 
stagneret i medlemstallet. Er 30-40 betalende medlemmer og har været det i lang tid. 
Rigtig mange nye ansigter kommer igennem hvert år, men det er svært at holde på 
dem. Nyt koncept: Flere intro-dage hvert år, hvilket fungerer godt og har gjort, at 
nye medemmer kommer igen. Sportsligt går det godt. Ved de løb, de deltager i, står 
der oftest nogen fra klubben på præmieskamlen. Træner en gang om ugen: Løb, 
cykelløb, orienteringsløb, MTB, klatring etc.  

k. Akademisk Badmintonklub: Ca. 28-30 betalende medlemmer. Spiller i Serie 1, 
Danmarksserien. Har startet et motionist-arrangement op, som er for folk, der er helt 
nye inden for badminton. Har derfor to motionisthold med 22 medlemmer. Største 
udfordring er at de pt. har 40-50 på venteliste til motionistholdet, og at de bøvler 
med at finde lokaler. Der er rigtig mange der gerne vil spille badminton, og de vil 
derfor arbejde med at få en væsentlig kortere venteliste. 

l. ASV: Har 22 hold. Har medlemsstop lige nu, så de kan fylde holdene op. Sender 
folk fra ventelisten videre til andre volleyklubber, så de ikke skal stå på venteliste, 
men kan komme i gang med sporten. Har vundet bronze både til pokalturneringen og 
til DM (damer). Tre nye medlemmer på landsholdet i år. Herrerne har vundet 
jyllandsserien suverænt og springer op til 2. division. Har forsøgt at fordele ansvaret 
bedre i klubben, så nye kommer til at trække læsset. Har lavet en 
medlemsundersøgelse – det er en god mulighed for at finde ud af, hvordan 
medlemmerne føler, at klubben kører.  
 

6. Indkomne forslag og særlige meddelelser  
a. Ingen. 

 
7. Valg af medlemmer til Idrætsudvalget  

a. Erik (formand) og Marie (SR-repræsentant) er ikke på valg. 
b. Kamilla (AUS Basket) har trukket sig. 

i. Caroline (ASG) melder sig.  
c. Sofie (JAI-H) er på valg men ønsker genvalg. 

i. Sofie bliver genvalgt. 
d. Maria (ASV) er ikke på valg. 
e. Signe Freja (Ultimate) er ikke på valg. 
f. To suppleanter skal findes. 

i. Mads Møller (Badminton) stiller op til suppleant. 
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ii. Malene Kræpping (JAI-H) stiller op til suppleant.  
g. Ny bestyrelse/IU er: Erik, Marie, Caroline, Sofie, Maria, Signe Freja. Suppleanter: 

Mads og Malene.  
 

8. Valg af 2 kritiske revisorer, samt 1 revisorsuppleant  
a. Tidligere revisorsuppleant Peter Kusk Mott (Ultimate) ønsker at stille op til kritisk 

revisor.  
b. Thomas Fusvad (JAJ) stiller op til kritisk revisor. 
c. Christian Anker Lassen (Ultimate) stiller op til revisorsuppleant.  

 
9. Eventuelt  

a. En fælles Facebook-gruppe: 
i. Det kunne være fedt, hvis vi havde en Facebook-gruppe med alle klubbers 

formænd (+ evt. AUS-ansvarlige) og AUS’ daglige ledelse. Den ville ikke 
erstatte officielle mails, men blot bruges som et forum hvor klubberne kan 
vidensdele, hvor Amanda kan reminde om mails eller deadlines og generelt 
bare nemmere/hurtigere komme i kontakt med klubberne.  

ii. Der findes allerede en Facebook gruppe. Evt. skal denne nedlægges og en ny 
skal laves.  

iii. Der kan være et problem med at ikke alle formænd er på Facebook. I det 
tilfælde må en anden repræsentant fra klubben være medlem.  

iv. Der er umiddelbart stemning for at det er en god ide. Forslaget kommer med 
til næste IU-møde, hvor udvalget tager stilling til det.  

b. Klubmodul:  
i. Kan man trække data direkte fra Klubmodul om medlemstal? Det ville gøre 

livet nemmere for klubberne, når de hvert år skal oplyse medlemstal diverse 
steder.  

ii. Spørgsmål fra Maria: Skal AUS’ klubber som helhed gå til Klubmodul og 
spørge, om det kan lade sig gøre? Eller skal ASV selv gøre det? 

c. Reminder til klubberne om at melde tilbage til Frederik med årets DSFI-ansvarlige. 
Der afholdes et møde med DSFI-ansvarlige fra alle klubber i slut juni.  

d. Kontaktoplysninger: Det er vigtigt at alle klubber sørger for at holde AUS (Amanda) 
opdateret, hvis I får nye bestyrelse, får nye kontaktoplysninger eller andet, så vi kan 
holde det opdateret i vores system og kontakte de rigtige folk.  
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