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

Mødedato: 13-11-2018 kl. 17.00
Mødelokale: 2.2
Indkaldte: Erik Meineche Schmidt (Formand), Maria Wieborg Jacobsen (ASV), Kamilla Møller
Christiansen (AUS-basket), Krestina Vendelbo Christensen (SR), Signe Freja Storgaard (AUU), Sofie
Lauritzen Pihl (JAI-H)
AUS: Emma Damgaard Williams, Martin Bruhn, Nikolai Andersen
Fraværende: Erik Meineche Schmidt, Martin Bruhn

Dagsorden
Formalia
1. Valg af referent – Emma
2. Godkendelse af referat fra sidst (se www.aus.au.dk) - godkendt
3. Godkendelse af dagsorden - godkendt
Information og diskussion
4. Gymnastiksalen
a. Er klar til brug
b. Bookingsystem bliver lavet færdigt i de næste par uger (klar til formandsmøde)
c. Promovering
i. Video
ii. Boostet opslag
iii. Evt. Interview med nogle der bruger salen
iv. Deling fra klubberne og SR
5. Ansættelse af Martin i den daglige ledelse
a. Skal følge Nikolai indtil Nikolai stopper til sommer
b. Fokuserer måske også på DSI efter snak med Sofie
c. Vidensdeling skal være noget vi prioriterer både med Martin, men også med andre
fremtidige nye ansættelser
6. Skitur 2019
a. Martin tager med på skituren som repræsentant
b. Skitur 2020 skal drøftes til foråret – hvilke overvejelser skal vi gøre os?
7. Formandsmødet 2019
a. Der er brug for en ny struktur → evt. i form af oplæg, workshops mm.

b. Det skal være mere attraktivt for klubberne at deltage
c. Emma tager en snak med Erik og resten af ledelsen den 16/11 for at diskturer hvad der
på stående fod kan gøres med dette års møde → Maria kunne evt. holde oplæg
d. General fokus på at klubberne skal være bedre til at engagere sig – hvordan man gør
dette bedst skal også diskuteres mere
i. Mærkbare konsekvenser
ii. Deltagelse i møder og korrespondancer
Afrunding
8. Eventuelt
a. Nye former for informationsdeling → brug af appen Slack kunne overvejes i stedet for email → en måde at få klubberne mere engageret på
9. Næste Møde
a. Bliver skrevet ud i en mail

4.
Bookingsystem bliver ordnet senest til formandsmødet
Adgang → varslen med studiekort skal nok være kort nok til at det fungerer
5 dummy-cards
Aktiviteter
- Events i samarbejde med medlemsklubber
- Skadesforebyggende
- Egne AUS aktiviteter
- Bliver bragt op på formandsmødet
5. Videndeling til nye ansatte
6. Fremtidens AUS
Slack
Festlokale → møde

