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

Mødedato: 30-11-2020
Mødelokale: M2.3
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, Mathilde Risom Mathiasen.
Fraværende: Martin Bruhn (AUS), Erik Meineche Schmidt (Formand).

Dagsorden
Formalia
1. Godkendelse af dagsorden.
a. Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidst.
a. Godkendt.
Information
1. Ny sportsansvarlig i den daglige ledelse: Mathilde Risom Mathiasen.
a. Mathilde er idrætsstuderende med tilvalg i samfundsfag og ansættes officielt per
1/12.
2. Fratagelse af gymnastiksalen pr. 31/12.
a. Vi skal have flyttet alt vores udstyr ned i det anviste kælderrum.
i. Vi er desværre blevet frataget vores gymnastiksal, da den skal opbygges til
kontorer. Universitetet vil forsøge at finde en ny sal til os som erstatning,
men det projekt har nok desværre lange udsigter.
3. Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag 2021 aflyst.
a. Det er blevet besluttet, at DSFI 2021 aflyses, da man allerede nu skal i gang med
rekruttering af DSFI-ansvarlig og booking af kunstnere, og dette desværre endnu
ikke er muligt på baggrund af Corona.
4. Status på Holdsport.dk
a. Johan Obenhausen Selmer (JAI-H): Implementeringen har været svær grundet
Corona, da man ikke har kunne oplære trænerne i at bruge det. Ellers fungerer det
rigtig godt og er betydeligt bedre end Klubmodul. Det er meget brugervenligt og
lige til, og den supportlinje, de har, er smaddergod! Det er dog en relativ stor
opgave at skifte til Holdsport.dk – især for de store klubber med mange
medlemmer.
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b. Næste skridt i forhold til implementering af Holdsport er at få skrevet ud til samtlige
klubber og hørt, hvor mange der er interesserede i et reelt skifte. Dette skal dog gå
hurtigt, da den gratis prøveperiode på Holdsport udløber 1/1 2021.
c. Vi skal desuden have skaffet et konkret tilbud fra Holdsport, så foreningerne ved,
hvilke beløb, det drejer sig om.
Diskussion/beslutninger
1. Forslag til udendørs drop-in-aktiviteter på tværs af foreningerne samt forslag til udnyttelse
af DGI-huset – Anne (DGI).
a. På vores sidste arbejdsmøde med DGI diskuterede vi, hvordan vi kunne få stablet
nogle arrangementer på benene med det formål at ryste AUS’ foreninger bedre
sammen og på samme tid promovere disse til de studerende uden at have en
gymnastiksal til rådighed. I samarbejde med Anne fra DGI har Sofie, Mathilde og
Freja delvist udtænkt et drop-in arrangement, hvor klubberne fra gang til gang og i
samarbejde med den daglige ledelse skiftes til at stå for planlægning og udførelse,
således at arrangementet én gang fx er volley-orienteret, næste gang ultimateorienteret osv.
b. Caroline Gram (ASG): Vi kunne helt sikkert få en masse ud af at sparre på tværs af
foreningerne.
c. Johan Obenhausen Selmer (JAI-H): Vi kunne eventuelt skiftes til at tage rundt på de
forskellige studier og afholde arrangementet i samarbejde med de forskellige
fredagsbarer. Så vores drop-in arrangement lå efter undervisning og før fredagsbar.
Det ville sandsynligvis være populært.
d. Tenna Skyum Donslund (ASV): Vi ville sagtens kunne finde frivillige i foreningerne,
der gad hjælpe med at stable et sådant arrangement på benene.
e. Freja vedhæfter de udleverede dokumenter om drop-in-arrangement samt leje af
DGI-husets haller fra Anne fra DGI, når hun sender referatet ud.
2. Behov for vedtægtsændringer?
a. Ændring af retningslinjerne for optagelse af klubber i AUS.
i. Skal AUS kunne optage mere end én klub med samme sportsgren? Og hvad
med de små, lokale foreninger rundt omkring på fakulteterne fx KAF
(Katrinebjergs Atletikforening) og IFSK (Idrætsforeningen Statskundskab)?
Hvis vi optager sådanne klubber i AUS, udvander vi så vores eksisterende
medlemsklubber – også økonomisk?
ii. Er vi en organisation for alle de studerende på AU eller for udvalgte
foreninger?
3. Eventuelt optagelse af de klubber, der har ansøgt om medlemskab.
a. Vi bør revidere vores retningslinjer angående optagelse og ekskludering af klubber.
i. Blandt andet skal det præciseres, hvor mange studerende en given klub skal
have, før den kan optages i AUS. I vedtægterne står der nemlig følgende:
”Idrætsforeninger, der primært virker blandt de studerende ved Aarhus
Universitet, kan optages i AUS”, hvilket er en vag formulering.
ii. Hvad med alumener – skal en forening kunne ekskluderes fordi dens
medlemmer ikke længere består af 50% studerende, men i stedet mange
alumener?
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b. Vi bør genoverveje at introducere A- og B-medlemsskaber.
c. Desuden bør det overvejes, om vores tilskud fra AU’s side er tilstrækkeligt til at
fremme sport og idræt på hele universitetet. Hvis vores formål er at understøtte al
sportslig aktivitet på AU, er vores tilskud ikke stort nok til at gøre en reel forskel.
4. Forretningsorden – Martin (AUS)
a. Punktet udskydes til næste møde. Freja sender eksemplet fra forretningsordenen
fra 2004 ud til IU-medlemmerne, så de kan have læst denne inden næste møde.
5. Vi mangler suppleanter: To IU-suppleanter + en revisorsuppleant.
a. Caroline Gram (ASG) nævnte på sidste møde, at hun havde en mulig IU- suppleant.
i. Ninna Thomsen (ASG) melder sig som IU-suppleant
ii. Sara Hai Abildtrup (ASV) melder sig ligeledes som IU-suppleant
Afrunding
1. Eventuelt
2. Næste IU-møde
a. Næste IU-møde bliver torsdag den 21. januar klokken 19.00.
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