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Mødedato: 06-02-2020 
Mødelokale: M1.1 
 
Indkaldte: Idrætsudvalget og formænd/bestyrelsesmedlemmer fra alle 18 AUS 
medlemsklubber.  
Formand: Erik Meineche Schmidt  
AUS: Amanda Timmermann, Frederik Schnefeld, Martin Bruhn.  
 
Til stede: AUS Basket, Kenikan, Lommeulken, ASC Cykling, JAJ, Akademisk 
Badmintonklub, SK1968, Aarhus Adventure, JAI Håndbold, ASG, Aarhus Ultimate, 
ASV, Anne og Nicolaj fra DGI Østjylland.  
AUS: Erik Meineche Schmidt, Amanda Timmermann, Frederik Schnefeld, Martin 
Bruhn. 
 

Dagsorden 
 
Formalia 

1. Valg af referent 
a. Amanda  

2. Godkendelse af referat fra sidst 
a. Godkendt. 

3. Godkendelse af dagsorden 

a. Godkendt  

Information 
1. Præsentation af deltagerne 
2. AUS Facebookgruppe 

a. Den nye facebookgruppe for alle klubber samt ledelsen er oppe at 
køre.  

b. Sørg for at formand og den AUS-ansvarlige fra jeres klub er med i 
gruppen.  

c. Beskeder på gruppen kommer ikke til at erstatte vigtige mails, men den 
kan bl.a. bruges til remindere, mindre officielle beskeder og 
vidensdeling mellem klubberne.  

3. Kontaktinformationer 



a. Husk at send os opdaterede kontaktinformationer, hvis der sker 
udskiftninger i jeres bestyrelse.  

4. Samarbejde med DGI Østjylland 
a. DGI er i gang med et større nationalt projekt for at få flere unge til at 

bevæge sig. AUS vil gerne være en del af projektet for at sætte fokus 
på vigtigheden af sport/idræt blandt studerende. DGI har midler til at 
muliggøre dette. I den forbindelse startede samarbejdet mellem AUS 
og DGI Østjylland for ca. 10 måneder siden. Projektet skal vare 3,5 år.  

b. Der har været holdt opstartsmøde med mange af AUS klubberne, og 
DGI har været ude og besøge mange af klubberne.  

c. DGI vil gerne støtte op om og styrke AUS klubberne samt AUS’ daglige 
ledelse. Især i forhold til den kontinuerlige udskifting både i klubberne 
og i AUS’ ledelse. 

d. Konkrete tiltag på nuværende tiltag: 
i. En del af samarbejdet er et skræddersyet lederakademi, som 

DGI tilbyder alle AUS klubberne i efteråret 2020.  
ii. Der opleves stor gennemstrømning af nye studerende i alle 

klubberne. Derfor kommer der et åbent tilbud til alle trænere, der 
hedder ”den gode velkomst”. Et kursus der skal forberede 
klubben i den proces det er at tage imod nye medlemmer.   

iii. DGI støtter derudover også op om rekruttering af nye til AUS’ 
daglige ledelse.  

e. AUS klubberne skal selv være med til at forme projektet.  
i. AUS klubberne kan komme til DGI med ideer til hvad 

samarbejdet kan indbefatte (udover de ovenstående tiltag).  
ii. DGI kan hjælpe klubberne med at få flere medlemmer, styrke 

bestyrelsesarbejdet eller andet. 
iii. Anne og Nicolaj (de projektansvarlige fra DGI) vil gerne besøge 

alle klubber (til et uformelt møde, deltage i et bestyrelsesmøde, 
sidde med til en træning eller andet). De er blot interesserede i 
at høre om jeres forening og hvilke udfordringer, I kæmper med, 
eller hvad der går godt i jeres forening. 

5. AUS tilskud 2019 v/ Erik 
a. Alle klubber skulle gerne have fået deres penge for 2019.  

 
Diskussion/beslutninger 
 

1. Gymnastiksalen 
a. Gymnastiksalen har været åben efter istandsættelse siden september 

måned og modtager ca. 20-30 bookinger om måneden.  
b. Klubbernes brug 



i. Nogle klubber har efterspurgt at booke faste tider i salen til 
træning. Det vil vi gerne imødekomme, da vi gerne vil fylde 
kalenderen ud og sørge for, at salen bliver brugt.  

ii. De fleste boldspil er der nok ikke plads til i salen. Salen kan dog 
også bruges til andre aktiviteter som forening.  

iii. Vi vil gerne have en tilbagemelding fra klubberne, om der er 
interesse for dette.  

1. For Kenikan vil det være en perfekt hal. Men de kan ikke 
lave sådanne ”eksperimenter”, da de mister ancinnitet i 
den kommunale hal, de er i, hvis de skifter over til AUS 
salen i en periode.  

2. ASG vil rigtig gerne bruge salen til deres fitness-del.  
3. Håndbold har snakket om at bruge salen til styrketræning 

eller lignende og kunne godt være interesserede i et 
mindre timeantal.  

iv. Ønsker man blot at bruge salen til et enkelt arrangement/en 
enkelt aften eller lignende, kan man altid booke salen via 
hjemmesiden på lige fod med alle andre. Eller tage fat i 
Frederik.  

2. DSFI 2019 og DSFI fremover 
a. Evaluering 

i. AUS ønsker primært at høre fra klubberne, hvad de syntes om 
DSFI 2019. Se derfor punkt 2.c.  

b. Forpligtelser og forventningsafstemning 
i. Hvilke forventninger har AUS til klubberne 
ii. Hvilke forventninger har klubberne til AUS? 

c. Til klubberne: Hvad har I af bemærkninger og erfaringer ift. DSFI 2019?  
i. Basket: Arrangementet lå desværre igen oveni et basketstævne. 

DSFI lægger som regel altid d. 2. fredag i september og altid i 
sammenhæng med universitets årsfest.  

ii. Adventure mener ikke, at de fik noget (primært nye 
medlemmer) ud af arrangementet.  

iii. Cykling havde mange besøgende i deres bod. Det gav 
anledning til noget synlighed, på trods af at det ikke gav mange 
nye medlemmer. 

iv. Jagtforeningen synes det er ærgerligt, at boderne skal pakkes 
sammen så snart, der begynder at komme besøgende (sidst på 
eftermiddagen).  

v. Håndbold: Det er generelt svært at få folk til at komme og være 
med til den første halvdel af turneringen (om 
morgenen/formiddagen).  

1. Det er en generel erfaring blandt klubberne.  



2. Volley har stor tilslutning gennem hele dagen og mange 
på venteliste til turneringerne. De kan undersøge hvad 
det skyldes og videredele dette til de andre klubber.  

vi. Erik: Turneringerne går fint, og vi holder fast i, hvornår på dagen 
de ligger. Standenes åbningstider kan vi evt. vælge at flytte, så 
de først går i gang senere på dagen.  

vii. Hvis der er interesse for at standene skal stå der til senere på 
dagen, så skal vi nok prøve at arbejde hen mod en anden 
løsning.  

1. Det kræver også noget af klubben, eksempelvis at de 
ansvarlige ikke har drukket for mange øl, når der skal 
pakkes ned sidst på dagen, hvilket var et problem i ’19.  

viii. Oprydning 
1. Nogle klubber oplever, at der er meget spiltid, og at de 

står og kigger mellem oprydningopgaverne. 
2. Håndbold har gjort det ”obligatorisk” for alle at deltage i 

oprydningen. De gør meget ud af at fortælle 
medlemmerne, at deltagelsen er et krav, og at klubben 
tjener mange penge (AUS tilskud) på at deltage. Det går 
også hurtigere, når man er mange, og det bliver et fælles 
arrangement for alle i foreningen. 

a. Badminton har snakket om at gøre det obligatorisk 
for alle i foreningen at deltage, ligesom 
håndboldklubben.   

b. Volley har også prøvet at gå i håndbolds fodspor 
og gøre det mere tydeligt for medlemmerne  

3. Lommeulken har meget svært ved at finde frivillige til 
oprydning.  

a. Samme gælder for Kenikan, som ikke kunne stille 
med frivillige i 2019.  

4. Forslag: At lave et formiddags/eftermiddagshold til 
oprydning, i stedet for at alle klubber skal møde samtidig. 
Så man ikke skal sætte hele dagen af, men i stedet kan 
arbejde mere effektivt i kortere tid. Som det er nu mødes 
alle tidligt, og det går rigtig hurtigt i starten, hvorefter folk 
begynder at falde fra.  

5. Kenikan: Kan man tænke i andre baner, hvor AUS betaler 
sig fra oprydningen. 

a. Pengene vil så blot tages fra klubbernes tilskud, 
hvilket heller ikke er at foretrække. Tilskuddet får 
klubberne af AUS hvert år, og hertil er det eneste 
krav, at klubberne sender frivillige til oprydning én 
enkelt dag om året.  



6. Vi går i tænkeboks og prøver at forbedre 
oprydningssystemet og DSFI generelt efter klubbernes 
feedback.  

 
Afrunding 

1. Eventuelt 
a. ASV: Hjælp til at søge aktivitetsstøtte hos kommunen. Sortere i data i 

Klubmodul.  
i. ASG har en god metode, som de kan dele med de andre 

klubber. Evt. i Facebookgruppen.  
b. Betaling af kontingent med Mastercard på Klubmodul (fra 

internationale medlemmer).  
i. Martin undersøger det med Klubmodul. Information kommer på 

Facebookgruppen. Del også gerne gode tips med hinanden her. 
c. Lommulken har brug for at søge legater og søger derfor gode råd. 

i. DGI vil gerne stå for at lave en aften, hvor der kan snakkes om 
legater, ansøgninger, puljer. De kommer med i 
Facebookgruppen og kan lave en begivenhed derigennem.  

ii. Idræftssamvirket har også kurser om dette og har egne fonde, 
man kan søge samt lister over fonde.  

2. Næste møde 
a. Repræsentantskabsmøde i maj 

i. Onsdag d. 6. maj kl. 19.  


