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IDRÆTSUDVALGSMØDE 

Aarhus Universitets-Sport, Studenternes hus, Frederik Nielsens Vej 4, Byg. 1420,  

8000 Aarhus C, www.aus.au.dk, E-mail: kommunikation@aus.au.dk 

Mødedato: 10-11-2022  

Mødelokale: M1.2  

Indkaldte: Erik Meineche Schmidt (Formand), Asbjørn Ravn Rasmussen (SR), Rasmus Wrang 
Andresen (Lommeulken), Teis Nørgaard (JAI-H), Sara Hai Abildtrup (ASV), Anders Vang 
Bjerrum (Aarhus Adventure).  

AUS: Johan Obenhausen Selmer, Kathrine Lysdahl.  

Fraværende: Anders Vang Bjerrum (Aarhus Adventure) 

Dagsorden  

Formalia  

1. Godkendelse af dagsorden.  
2. Godkendelse af referat fra sidst.  

Information  

1. Annexhallen 
a. God interesse for booking af baner indtil nu. Fokus på promovering frem til den 

15/12.  
i. IU mener, at der bør ses på økonomien i fortsat at tilbyde banebooking i 

Annexhallen. Vi har kørt med konceptet i en længere periode og kan se 
værdien i det.  

ii. Vi kigger videre på de økonomiske aspekter ved næste IU-møde.  
b. Vi kan stadig overveje, hvorvidt vi skal holde en ”kom og spil gratis badminton-dag 

igen? Eventuelt i forbindelse med forårsbookinger.  
i. Gratis badminton dag var en succes, da det blev afholdt sidst. IU mener, at 

det vil være en god ide at gøre allerede nu igen og få det ud til så mange folk 
som muligt. 

ii. Dette arrangerer AUS hurtigst muligt.  
2. Nyt vedrørende PadelSpace - Johan (AUS). 

a. Johan har fået et tilbud fra PadelSpace med følgende 2 modeller:  
i. Model 1: Vi kan leje baner til 85 kroner i timen fra 8-15 i hverdagene, samt 

til 120 kroner i timen frem til klokken 15 i weekenderne, hvis vi laver en 
aftale med dem.   

ii. Model 2: Løsning lignende Annexhallen. Her har vi fået et tilbud på 52 
kroner ekslusiv moms og 65 kroner inklusive moms x antal dage i 
hverdagene. PadelSpace råder over fire baner, som vi kan leje 2 dage 
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ugentligt f.eks. som i Annexhallen, som vi så videreudlejer til en passende 
pris. PadelSpace har bat, som gratis kan lånes og bolde som skal købes 
derude. Med denne løsning vil vi kunne bruge samme bookingsystem og 
betalingsordning som ved vores badmintonkoncept i Annexhallen.  

iii. Der er i IU bred enighed om at undersøde model 2 nærmere. Johan (AUS) 
laver et udlæg inden næste møde for at se, hvad vi egentlig får gennem denne 
aftale.  

3. Mandagsmove/åbent hus - Johan (AUS). 
a. Hvor er vi?  

i. Vi (AUS) har møde med DGI’s netværksansvarlig på mandag d. 14/11, hvor 
vi kan spare med dem om økonomi og nye tiltag.  

4. AU-Run - Johan (AUS). 
a. Motionsløb på AU. I år vil universitetet ikke betale direkte til det, men vil have, at vi 

(AUS) skal ansøge om dette gennem en fond. SR vil gerne have vores navn med på 
denne ansøgning. Johan (AUS) undersøger, hvilken fond der er tale om, så vi i IU 
ikke får nogle penge i klemme. SR vil gerne have vores navn på ansøgningen, så vi 
kan være med til at arrangere AU Run fra et sportsligt perspektiv.  

5. Den årlige fisketur i Universitetssøen - Rasmus (Lommeulken) og Erik (Formand).  
a. Eksterne parter er imod ”Den årlige fisketur i Universitetssøen” som afholdes af 

Lommeulken. Begivenheden fandt sidst sted for 6 år siden i 2016 men har fundet 
sted som en årlig tradition helt tilbage til 2002. I år blev det ikke arrangeret, da det 
trak ud pga. manglende svar ift. afholdelse af begivenheden.  

b. Begrundelsen for, at begivenheden ikke kan afholdes, bunder i, at det sender et 
forkert signal om, at der ikke bør fiskes i Universitetssøen.  

c. IU ser værdien i at afholde arrangementer i Universitetsparken, der ikke vedrører 
alkohol og fest, som det f.eks. er tilfældet ved DSFI og Kapsejladsen.  

d. I 2016 tiltrådte en ny formand i Lommeulken, som ikke fiskede og dermed ikke 
engagerede sig i begivenheden. Herefter tog Rasmus (Lommeulken) over. Han ser 
potentiale i, at få begivenheden op at køre igen.  

e. Mulighederne for dette vil igen blive undersøgt nærmere af Erik (Formand) og 
Rasmus (Lommeulken) inden næste IU-møde i december.  

Diskussion/beslutninger  

1. Planlægning af surf tur i påsken 2023 
a. Tilbud fra LaPoint og De Brede Planker vedrørende surf tur.  

i. IU er enige om, at Surf Camp 1 i Marokko (Udbudt af De Brede Planker) 
som udgangspunkt ser bedst ud. Kathrine (AUS) undersøger på AUS’ sociale 
platforme, hvorvidt der er opbakning til en surf tur i påsken 2023.   

ii. IU vil gerne sponsorere t-shirts til deltagerne og tilbyder IU’s 
bestyrelsesmedlemmer, at tage med på turen.   

iii. Kathrine (AUS) kontakter De Brede Planker for at høre, hvor længe vi har til 
at bestille og hvad de kan tilbyde ift. afbestillingsforsikringer mm.   

iv. IU ser gerne, at der opnås et deltagerantal på 15-25.  
2. SUP-board forening - Johan (AUS). 

a. SUP-board forening (Viking SUP) har kontaktet Johan (AUS) ift. at komme ind i 
segmentet med unge og studerende. Johan (AUS) har bedt om mere information fra 
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klubben, så IU kan overveje, hvorvidt klubben eventuelt skal optages som en 
associeret klub.  

b. Da vi i Aarhus Universitets-Sport ikke har andre medlemsklubber der henvender sig 
til vandsport end vores roklub, Aarhus Studenter Roklub, kunne dette være et godt 
fremtidigt samarbejde, men vi bør overveje hvorvidt det er noget vi skal gå videre 
med. Vi afventer mere information fra klubben og tager det op igen ved næste IU-
møde i december.  

Afrunding  

1. Eventuelt. 
a. Problematik ift. lokalebooking - Asbjørn (SR). 

i. Der findes en liste over, hvilke af vores klubber der er tilknyttet Aarhus 
Universitet. En liste, som universitet har over godkendte studenterforeninger, 
der har adgang til booking af lokaler i Studenterhuset.  

ii. IU ved ikke på nuværende tidspunkt, hvem der har denne liste, hvorfor det er 
svært at få den opdateret.  

iii. IU foreslår, at vi bør have en kontaktperson af relevant status på Aarhus 
Universitet, så det ikke i fremtiden bliver et problem for vores klubber at 
booke lokaler i Studenterhuset.  

iv. Erik undersøger dette nærmere, for at høre, hvorvidt det er muligt at få en 
kontaktperson til opgaver som dette.  

b. Aarhus Universitets biler - Sara (ASV). 
i. ASV (Aarhus Studenternes Volleyballforening) forespørger, hvorvidt det er 

muligt, eventuelt ved betaling, at låne universitets biler ved studierelevante 
aktiviteter, f.eks. når man er til stævner langt væk. Lommeulken støtter op 
om denne forespørgsel.   

ii. Som udgangspunkt tilhører de fleste biler et institut eller fakultet, hvorfor der 
kan opstå en problematik ved dette. Johan undersøger nærmere, hvorvidt det 
kan være en mulighed for klubberne at låne universitetets biler.   

iii. Det bør dog overvejes grundigt, da der kan forekomme stor efterspørgsel på 
bilerne, og der kan være forsikringsmæssige forhold, der kan spænde ben for 
tiltaget.  

2. Næste IU-møde.  
a. Tirsdag d. 6. december klokken 17.15 


