IDRÆTSUDVALGSMØDE
Aarhus Universitets-Sport, Studenternes hus, Frederik Nielsens Vej 4, Byg. 1420,
8000 Aarhus C, Tlf. 87 15 39 59, www.aus.au.dk, E-mail: kommunikation@aus.au.dk

Mødedato: 04-11-2019
Mødelokale: 1.3
Indkaldte: Erik Meineche Schmidt (Formand), Maria Wieborg Jacobsen (ASV), Sofie
Lauritzen Pihl (JAI-H), Signe Storgaard (AUU), Caroline Gram (ASG), Marie Dall (SR), Malene
Kræpping (JAI-H), Mads Møller (Badminton).
AUS: Amanda Timmermann, Frederik Schnefeld.
Fraværende: Maria, Signe, Caroline, Mads.

Dagsorden
Formalia
1. Valg af referent
a. Amanda
2. Godkendelse af referat fra sidst
a. Godkendt
3. Godkendelse af dagsorden
a. Godkendt
Information:
1. Gymnastiksal:
a. Vi skal have lavet nogle retningslinjer for hvem der må booke salen (specielt
om klubber må bruge den).
i. Sidste gang var forslaget, at man evt. kun kan booke én gang om
ugen á to timer hvis man er en klub. Og evt. at man max kan booke
en måned frem (som klub), så vi er sikre på at de tider, der bookes, så
også bliver brugt (så hallen ikke står tom).
ii. Må folk der ikke er studerende ved AU bruge salen?
1. Ja, så længe de har noget at gøre med nogen, der er
studerende på AU og laver noget i salen der er ’for andre’.
iii. Erik: Det drejer sig om at få den brugt og lave så få regler som muligt,
der forhindrer at den bliver brugt.

b. Vi har tjent omkring 1800 kr. på gymnastiksalen de seneste par måneder.
Svarer til ca. 36 bookinger.
c. Der er fortsat en del problemer med at folk, der har booket salen, ikke kan
komme ind.
i. To forskellige problemer: 1) Bygningsdriften får ikke givet folk adgang.
2) Folk booker for sent.
ii. Vi skal have en snak med bygningsdriften. De skal sende en
bekræftelsesmail til os, så snart de har givet de kort adgang, som vi
har bedt om.
iii. Vi skal foreslå til bygningsdriften at vi selv kan få lov til at give folk
adgang.
iv. Eks. kan vi sætte en ugentlig dato, og skrive på hjemmesiden, at man
senest om eks. tirsdagen kan booke tid til ugen efter.
v. Erik: Kan vi lave bookingløsningen om? Eksempelvis at man først
anmoder om at få sit kort åbnet, og så derefter booker en tid i
formularen.
vi. Malene: Eller at man i bookingsystemet først KAN booke en tid 7
arbejdsdage senere. Det giver ikke mening, at det er muligt at booke
en tid om to dage, hvis ikke man kan få adgang til salen indenfor de
to dage.
d. Der skal laves en beskrivelse på hjemmesiden af hvad der er til rådighed i
salen, så folk ved, hvad de kommer frem til.
2. Multihus Møllevang:
a. Der afholdes informationsmøde torsdag d. 14. november kl. 17, hvor
klubberne har mulighed for at høre mere om projektet og stille
projektgruppen spørgsmål.
3. Lapoint
a. Der er stadig kun 19, der har booket. Vi skal op på 20 før vi får de to gratis
pladser. Tilmeldingen er stadig åben.
i. Vi ser om vi kan skaffe flere. Ellers tilmelder vi selv en ’jane doe’
til/betaler selv for den 20. plads.
4. DGI
a. Stormøde med DGI finder sted d. 5. november.
i. DGI vil gerne mere i kontakt med studerende og skabe flere
muligheder for studerende ifm. sport og idræt.
ii. En invitation er sendt til alle AUS-klubberne.
1. Ca. fem klubber er meldt til.
iii. DGI har lavet en analyse af medlemsforeningerne i AUS. Det viser af
DGI har nogle ressourcer, som vi ikke har.

iv. DGI vil sætte to personer på dette projekt i tre år. To personer der er
ansat på samme vilkår som den daglige ledelse i AUS og skal indgå i
denne.
v. Malene: Det skal være mere klart hvordan samarbejdet skal komme
klubberne til gode. Klubberne ønsker mere direkte hjælp og ikke kun
hjælp på et administrativt niveau i AUS-ledelsen/på kontoret.
Diskussion/beslutninger
1. DSFI
a. (Dette punkt nåede vi ikke til sidste møde:) Vi oplevede problemer med at
mange klubber ikke kunne stille med det antal frivillige, de skulle (og først
meldte dette ud i dagene op til arrangementet eller nærmest på dagen).
Hvad skal der ske ift. det fremover?
i. Mere fokus på konsekvenserne. Eks. hvis en klub skal stille med 6
opryddere, og kun stiller med 4, så regulerer vi tilskuddet efter det.
ii. Italesæt mere vigtigheden at de melder ind hvor mange frivillige de
kommer, fordi vi netop skal kunne planlægge oprydningen, så den
går så hurtigt og smooth som muligt.
iii. Dette tages op som et punkt på formandsmødet.
1. Vi forsøger at skrive et kort dokument som præcist opridser
rammerne for hvilke forpligtelser, klubberne har. Et regelsæt for
adfærden ifm. DSFI. Så der ikke er nogen tvivl om det internt i
klubberne.
b. Vi har holdt evalueringsmøde i projektgruppen.
i. SR ønsker at have en mindre projektgruppe fremadrettet og selv
påtage sig mere ansvar. De vil gerne, at det skal være tydeligere, at
der er SR, der står bag arrangementet.
1. Hvad er vores holdning til dette? Arrangementet er 50/50
mellem SR og AUS – kan/må SR tage sådanne
beslutninger/lave sådanne ændringer selv?
a. Det er et ligeværdigt samarbejde mellem SR og AUS der
ikke kun er økonomisk. AUS anerkender at SR lægger
størstedelen af ressourcerne i arrangementet, blandt
andet fordi de har flere ansatte.
b. Marie: SR ønsker ikke en mindre projektgruppe, der må
være tale om en misforståelse.
ii. Der var enighed om, at det fungerer bedre, når der kun er én fra AUS,
der har DSFI-ansvaret (ligesom med Martin i ‘18), og ikke to, som også
har andre opgaver at tage sig af (ligesom Amanda og Frederik i ‘19).

1. Kommer Martin tilbage og tager DSFI igen til næste år? Skal der
ansættes en ny? I så fald hvornår? SR ansætter ny projektleder i
starten af det nye år.
a. Erik: Ja, Martin kommer tilbage. Vi spørger ham om han
er interesseret i at være DSFI-ansvarlig igen. Hvis ikke
skal vi have ansat én nogenlunde samtidig med at SR
ansætter deres projektleder omkring årsskiftet.
Afrunding
1. Eventuelt
2. Næste IU-møde
a. Torsdag d. 5. december kl. 17.30 (inden formandsmødet).
3. Formandsmøde – hvornår er det?
a. Amanda foreslår i december. Der skal indkaldes til det hurtigst muligt.
i. Torsdag d. 5. december kl. 19.

