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: 30-10-2017 kl. 17.30
Mødelokale: 1.2
Indkaldte: Erik Meineche Schmidt (Formand), Maria Wieborg Jacobsen (ASV), Kamilla Møller
Christiansen (AUS-basket), Niels Hvingelby (SR), Peter Kusk Mott (AUU), Sofie Lauritsen Pihl (JAI-H)
AUS: Camille Pedersen, Nikolai Andersen, Emma Damgaard Williams
Fraværende: Niels, Kamilla og Maria.

Dagsorden
Formalia
1. Valg af referent – Emma (Erik)
2. Godkendelse af referat fra sidst (se www.aus.au.dk) - godkendt.
3. Godkendelse af dagsorden – godkendt.
Information og diskussion
4. Opdatering vedr. den daglige ledelse - velkommen til Emma!
a. Forskellige foreningers engelske beskrivelser – Emma kigger igennem og retter /
skriv evt. besked til de forskellige foreninger om et OBS!  der bliver taget fat i Birgit
b. Problemer med ansættelseskontrakt – Erik tager sig af det.
5. Orientering om AUS’ økonomi
a. Udbetaling af AUS-tilskud til klubberne 2017
b. Det årlige tilskud til AUS fra AU er omkring 900.000
i. Indtægter fra arrangementer (DSFI)  bliver ikke til noget i år
ii. 2017 budget  reducering af tilskud til klubber
iii. Administrationsomkostninger = 300.000
iv. 50.000 for rømning af fitnesslokaler
v. 550.000 uddeles til foreningerne.
6. Skitur
a. 46 tilmeldinger til dags dato
b. Camille og hendes kæreste tager med og står for turen
7. Optagelse af nye medlemsklubber
a. Formular bliver sendt til de interesserede foreninger
b. Relevante sportsgrene kan evt. blive taget i betragtning hvis der er noget AUS kunne
mangle
8. Motionscenter
a. Erik har været til møde med universitetsdirektøren
i. Campus 2.0
1. Flere idrætsfaciliteter
2. AUS melder gerne ind med råd og hjælp

9.

10.

11.
12.

ii. Universitet er interesseret i en udvikling på sportsfronten
iii. Facilitet kan muligvis blive sat til rådighed
iv. Konditioner skal på plads hvis det bliver relevant
Gymnastiksal
a. Anmodning om de nødvendige byggeri-tilstande er sendt afsted
b. Der skal udarbejdes en plan for salens anvendelse.
Forberedelse af formandsmøde
a. Der er indkaldt
b. Punkter til dagsorden
i. Evaluering af DSFI. Studenterrådet har kontaktet rektor vedr. diverse
problemer f.eks. med rådighed over parkeringspladser
ii. Evt. opfølgning af hvordan det står til i klubberne
c. Emma laver et oplæg omkring ”sine” planer som kommunikationsansvarlig f.eks. om
en øget fokus på de internationale studerende
i. Facebook adfærd
d. Sparring mellem det forskellige klubber om f.eks. rekruttering
e. Gymnastiksalen skal diskuteres
f. Internationale studerende
Facebookengagement fra klubberne
a. Bliver taget op til formandsmøde
Sports betydning for studieliv og studieaktivitet
a. Der findes nok allerede erfaringer omkring dette
b. Sofie tager kontakt til Idræt
c. Godt presse materiale

Afrunding
13. Eventuelt
a. Nikolai foreslog at etablere en mere struktureret måde at håndtere og følge op på
arbejdet i IU.
i. Kommunikation, sport, event, økonomi osv.
ii. Et godt grundlag for indhold til IU-mødet
iii. Giver et godt overblik
iv. Kommunikation står for opsætning
14. Næste Møde
a. Bliver aftalt når relevant

