REPRÆSENTANTSKABSMØDE
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: 02-05-2022.
Mødelokale: Mødelokale 1, Studenternes Hus.
Indkaldte:
Formand:

Erik Meineche Schmidt.

18 klubber: AUS Basket, Aarhus Studenternes Svømmeklub, ASG, Akademisk
Badmintonklub, Aarhus Studenter Roklub, ASV, Jysk Akademisk Fægteklub, JAI
Fodbold, JAI Håndbold, Kenikan, Skakklubben 1968, Jydsk Akademisk Jagtforening,
Aarhus Ultimate, Jydsk Akademisk Lystfiskerforening, Team Aarhus Floorball,
Akademisk Skytteforening, Aarhus Aadventure, Aarhus Studenternes Cykelklub.
AUS:

Freja Bang Lauridsen, Mathilde Risom Mathiasen, Andreas Bruselius, Johan
Obenhausen Selmer.

SR:

Asbjørn Ravn Rasmussen.

Dirigent:

Jens Bundgaard.

Fraværende:
AUS Basket, Team Aarhus Floorball, Akademisk Skytteforening, Mathilde Risom
Mathiasen (AUS).

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
a. Jens Bundgaard, formand for Idrætssamvirket og AU Elite, er valgt som dirigent.
2. Godkendelse af referat fra sidste ordinære repræsentantskabsmøde.
a. Referatet for 2021’s repræsentantskabsmøde kan findes på AUS’ hjemmeside
aus.au.dk.
b. Der er ingen kommentarer, og referatet er hermed godkendt.
3. Idrætsudvalgets virksomhed ved AUS-formanden.
a. Hvem er AUS?
i. AUS en paraplyorganisation bestående af 18 selvstændige idrætsforeninger, der
har det fælles formål at fremme ”mulighederne for udøvelse af idræt (...) blandt
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uddannelsessøgende”. Til sammen har vores 18 klubber 2.660 medlemmer – heraf
er ca. halvdelen studerende. Hvert år modtager AUS ca. 850.000 kr., der går til at
støtte vores 18 foreninger samt til løn til den daglige ledelse.
b. Mødeaktivitet.
i. Der afholdes idrætsudvalgsmøder (IU-møder) ca. en gang månedligt (med
undtagelse af sommerferier og juleferier).
1. På nuværende tidspunkt (inden dagens repræsentantskabsmøde) består IU
af følgende personer:
a. Erik Meineche Schmidt (formand), Asbjørn Ravn Rasmussen
(repræsentant fra Studenterrådet), Rasmus Thøgersen (Aarhus
Ultimate), Frank Richard Semakula (JAI-F), Johan Obenhausen
Selmer (JAI-H).
2. Den daglige ledelse deltager også på IU-møderne. Den daglige ledelse
består på nuværende tidspunkt af:
a. Johan Obenhausen Selmer (projektansvarlig).
b. Freja Bang Lauridsen (kommunikationsansvarlig).
c. Mathilde Risom Mathiasen (sportsansvarlig).
d. Andreas Bruselius (DSFI-ansvarlig).
ii. Der bliver afholdt repræsentantskabsmøde en gang årligt. Sidste
repræsentantskabsmøde blev, lidt forsinket grundet covid-19, afholdt i september
2021. Her var der et pænt fremmøde.
c. Faciliteter.
i. Siden september 2021 har AUS lejet Annexhallen hver tirsdag og torsdag i
tidsrummet 8.00-15.00 med dét formål at udleje badmintonbaner til studerende på
AU. Det har vist sig at være en stor succes med en bane-belægningsgrad på op mod
80%. Vi har altså tænkt os at fortsætte samarbejdet med Annexhallen og dermed
fortsætte udlejningen af badmintonbaner i perioden primo oktober - ultimo april
(ingen banebooking i sommerperioden grundet begrænset interesse for
banebooking i det gode vejr).
ii. Da badmintonprojektet har vist sig at være en succes, har vi overvejet at udvide
denne form for tilbud til andre sportsgrene. Vi har bl.a. været i kontakt med en
padeltennis-forening, hvor vi måske på sigt kan få samme slags samarbejde op at
køre.
d. Projekter.
i. Surftur: I august 2021 afholdte AUS en surftur til Klitmøller i Thy. Turen var en stor
succes og alle 28 deltagere var meget tilfredse. Turen gav dog et lille underskud på
4.000 kr.
ii. DSFI: Som sædvanligt løb Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag af stablen i
starten af september 2021. Dagen gav et betydeligt økonomisk overskud til deling
mellem de to arrangører, AUS og Studenterrådet. Det økonomiske overskud var
primært grundet beslutningen om at sælge entrébilletter til 50 kr. stykket. Dette
tiltag bliver gentaget til årets DSFI.
iii. Mandags-Move: Både i efterårssemesteret og nu igen i forårssemesteret har AUS
holdt Mandags-Move: et ugentligt drop-in-sports-arrangement, hvor vores
medlemsklubber på skift står for en åbent-hus-træning i Uniparken.
Arrangementerne har været en udmærket succes – nogle mandage har der været
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op mod 60 fremmødte, andre gange kun 10 fremmødte. Vi regner dog med at
fortsætte Mandags-Move-konceptet de næste semestre.
iv. Samarbejde med DGI: Vores treårige samarbejde med DGI Østjylland kører stadig.
Samarbejdet består primært i økonomisk tilskud til diverse tiltag og sparring til den
daglige ledelse. Vi regner med at fortsætte det gode samarbejde – også efter den
treårige periode udløber.
v. Administrationssystem: I efteråret skiftede vi endeligt administrationssystem fra
Klubmodul til Holdsport og Zakobo. De fleste af AUS’ klubber har nu enten
Holdsport eller Zakobo. Nogle enkelte (som fx Aarhus Studenternes Svømmeklub)
har dog valgt at beholde Holdsport.
vi. Associerede foreninger: AUS får i stigende grad henvendelser fra idrætsforeninger,
der gerne vil have et samarbejde med AUS – enten som medlem af AUS eller på
anden vis. Disse foreninger vil gerne eksponeres over for den brede
universitetsbefolkning, og dette vil AUS grundlæggende gerne medvirke til, fordi
det stiller flere tilbud til rådighed for de studerende på AU. Derfor har vi valgt at
indføre begrebet ”associeret medlem” for foreninger, der ikke kan/ikke ønsker at
blive normale medlemmer af AUS. Associerede medlemmer bliver omtalt på AUS’
hjemmeside og sociale medier, men vil ikke modtage økonomisk tilskud fra AUS
ligesom de almindelige medlemsklubber gør.
1. Følgende klubber er på nuværende tidspunkt optaget som associerede
klubber: Mollerup Golf Club, Roundnet Aarhus, Opdrift Discgolf, Aarhus
Beachvolley Club.
2. Følgende krav skal være opfyldt for at blive en associeret klub:
a. Ét årligt åbent-hus-arrangement henvendt studerende.
b. Et økonomisk favorabelt medlemskab for studerende.
4. Fremlæggelse af AUS’ regnskab og budget.
a. Indtægter: 991.142 kr.
b. Udgifter: 837.371 kr.
i. Langt de fleste af vores udgifter (i alt 550.000 kr.) går til tilskud til
medlemsklubberne. Derudover går vores udgifter til løn til den daglige ledelse,
administrationssystemer, mødeforplejning, tryksager osv.
c. Årets resultat: Overskud på 153.771 kr. Dette overskud skyldes primært det store overskud
ved DSFI 2021.
d. Camilla Jessen (Akademisk Badmintonklub): Nu hvor der har været så stort et overskud fra
DSFI, overvejer I så at sænke priserne på øllene på selve dagen? Det er jo ikke meningen, at
DSFI skal generere et overskud?
e. Erik Meineche Schmidt (formand): Overskuddet er relativt lille i forhold til, hvor mange
penge, der smides ind i projektet i alt. I sidste ende bruges pengene nok i stedet til at
forbedre arrangementet.
5. Beretning fra foreningerne om det forløbne år.
a. ASV: Har fortsat hold i alle rækker lige fra liga til mix og intro. Har ikke oplevet de store
konsekvenser af corona-lockdown på medlemstallet. Tværtimod har der været stor tilgang
af nye herrespillere på begynderniveau – faktisk så stort at de ikke længere har plads på
holdene. Ud af klubbens medlemmer er over 50% studerende i klubben. En ny
medlemsundersøgelse, klubben har foretaget, viser, at medlemmerne stortrives i klubben.
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b. Akademisk Badmintonklub: Har været et godt år. Alle hold fyldt op, og flere hold har endda
ventelister. 1. holdet er rykket op i Danmarksserien. Har holdt flere sociale arrangementer,
hvor der har været fin tilslutning – dog ses det, at folk lige skal i gang igen efter coronalockdown.
c. ASG: Har på nuværende tidspunkt 12 hold i alt. Klubben har oplevet en stigning i antal
medlemmer og har bl.a. i den forbindelse oprettet nye hold. Har kunne afholde
forårsopvisning for første gang i to år – et arrangement i Ceres Arena med 1.500 deltagere.
Har generelt holdt mange sociale arrangementer. Har lidt udfordringer med
fitnessafdelingen i foreningen, da de fleste af bestyrelsesmedlemmerne er mere
engagerede i gymnastikdelen, og derfor ikke har så meget fokus på fitnessdelen.
d. Jydsk Akademisk Lystfiskerforening: Medlemstallet er stabilt. Der er stadig masser af plads
til nye medlemmer.
e. Jydsk Akademisk Jagtforening: Har oplevet en stigning i antal aktive medlemmer. Alle deres
jagttegnskurser har ligeledes været fyldt op. Har købt en ny båd, som ligger i Aarhus Havn.
Båden er tiltænkt havjagt. Har desuden arrangeret en masse skydebaneture, som der har
været stor opbakning til.
f. Aarhus Studenternes Svømmeklub: Langt de fleste hold er udsolgte, og klubben må altså
sige nej til mange studerende grundet manglende svømmeplads. Eliteholdets stævner har
desværre alle været aflyste i år, men overordnet set går det godt for klubben.
g. Aarhus Adventure: Har oplevet ny medlemsrekord. Har en god kerne af folk, der altid
kommer til træningerne. Klubben er lige fyldt 10 år. Har i år haft gode indtjeninger fra
fonde og diverse afholdte aktiviteter. Har ligeledes fået nyt klubhus (Grumstolen), hvilket
har gjort, at klubben kan lave flere sociale aktiviteter.
h. Aarhus Studenternes Cykelklub: Har et stigende antal medlemmer. Har været gode til at
søge fonde i år, hvilket har resulteret i en god økonomi. Derfor har klubben bl.a. lige kunne
afholde en klubtur til Mallorca. Har desuden holdt flere sociale arrangementer, hvor
medlemmerne ser cykelløb sammen.
i. Skakklubben 1968: Klubben holder til og spiller her i Studenternes Hus hver mandag. Det
har været et fint år for klubben med en lille medlemsfremgang. Dette skyldes primært en
nyopstartet undervisning hver mandag fra 18.00-19.00, der primært er tiltænkt
nybegyndere. Har afholdt flere turneringer med pæne deltagertal. Førsteholdet spiller i den
bedste række.
j. Aarhus Ultimate: Det går udmærket for klubben, der ligger på 66 medlemmer. Klubbens
kvindehold er regerende mestre i flere discipliner. Afholder træning to gange ugentligt, og
har bl.a. lige været i Hamborg for at spille turnering.
k. Kenikan: Klubben har et stabilt medlemstal. Deres største hold er deres karatehold. Har
afholdt et par enkelte sociale arrangementer. Generelt er klubbens ledelse tilfreds med det
forgangne år.
l. Aarhus Studenter Roklub: Har fået 70 nye medlemmer i løbet af den sidste måneds tid.
60% af dem er studerende. Klubben er dog ikke helt klar over, hvor mange af disse nye
medlemmer, der bliver hængende – dette kan først ses efter kontingent-opkrævelsen.
Klubben har gjort flere tiltag for at fastholde roere, så folk ikke falder fra igen, og man hvert
år skal oplære 70 nye roere.
m. JAI Håndbold: Har været et fint år for klubben, der endelig har fået lov til at spille håndbold
igen. Er ligeledes begyndt at holde sociale arrangementer igen, hvilket betyder meget for
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6.
7.

8.

9.

en klub som JAI Håndbold, der lever højt på deres sociale liv. Ser frem til at fejre klubbens
50-års jubilæum den 21. maj 2022.
n. JAI Fodbold: Har været rigtigt glade for at kunne skifte administrationssystem fra
Klubmodul til Holdsport. Har ligeledes været glade for deres nye promoveringsvideo, der er
produceret af AUS. Er generelt lidt udfordrede af, at der dukker mange
fakultetsfodboldklubber op rundt omkring på AU.
o. Jysk Akademisk Fægteklub: Klubben har klaret sig fint gennem corona-lockdown og har
stadig ca. 50 medlemmer. Har netop holdt et event for gymnasieelever på Aarhus
Statsgymnasium, hvor klubben også holder til.
Indkomne forslag og særlige meddelelser.
a. Ingen.
Valg af medlemmer til Idrætsudvalget.
a. Johan Obenhausen Selmer (JAI Håndbold), Frank Richard Semakula (JAI Fodbold) og
Rasmus Thøgersen (Aarhus Ultimate) enten kan eller vil ikke genopstille til IU. Der er
desuden en tom plads i IU, som det ikke lykkedes at besætte på sidste
repræsentantskabsmøde. Der skal altså vælges fire nye IU’ere – to studerende, to ikkestuderende, da 50% af IU-medlemmerne ifølge vedtægterne skal være studerende.
b. Teis Nørgaard stiller op på vegne af JAI Håndbold. Teis er studerende.
c. Anders Vang Bjerrum stiller op på vegne af Aarhus Adventure. Anders er studerende.
d. Rasmus Wrang Andresen stiller op på vegne af Jydsk Akademisk Lystfiskerforening. Rasmus
er studerende.
e. Sara Hai Abildtrup stiller op på vegne af ASV. Det vides ikke på nuværende tidspunkt, om
Sara er studerende eller ej.
f. Vi skal desuden have valgt to IU-suppleanter:
i. Frank Richard Semakula stiller op som IU-suppleant på vegne af JAI Fodbold.
ii. Erik Linder stiller op som IU-suppleant på vegne af Kenikan.
Valg af 2 kritiske revisorer, samt 1 revisorsuppleant
a. Marie Dall modtager genvalg som kritisk revisor og vælges.
b. Camilla Jessen (Akademisk Badmintonklub) stiller op som kritisk revisor og vælges.
c. Lotte Seirup (ASV) stiller op som revisorsuppleant og vælges.
Eventuelt.
a. Helene Mathilde Larsen (Aarhus Studenter Roklub): Er det besluttet, hvornår DSFI ligger i
år?
i. Andreas Bruselius (AUS): DSFI ligger den 9. september 2022.
b. Rasmus Wrang Andresen (Jydsk Akademisk Lystfiskerforening): Oprydningen til DSFI sidste
år var træls – vil I ændre noget i den forbindelse i år?
i. Johan Obenhausen Selmer (AUS): Som nævnt på DSFI evalueringsmødet, der blev
afholdt lige umiddelbart efter DSFI 2021, vil vi gøre en STOR indsats i år for at
forbedre forholdene for oprydningen.
c. Helene Mathilde Larsen (Aarhus Studenter Roklub): Tidligere er antallet af personer, man
skal stille med til oprydningen, blevet opgjort ud fra det generelle antal medlemmer i
klubben – men det giver mere mening at opgøre det efter antallet af studerende
medlemmer i klubben. På evalueringsmødet sagde I, at I ville implementere dette fra i år af
– har I tænkt jer det?
i. Johan Obenhausen Selmer (AUS): Ja, det vi tænkt os at efterleve.
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d. Rasmus Wrang Andresen (Jydsk Akademisk Lystfiskerforening): Er der et minimum for antal
personer, man skal stille med til oprydningsarbejdet? Vi er nemlig en lille klub og synes
derfor, at fire personer er mange.
i. Johan Obenhausen Selmer (AUS): Ja, der er et minimum på fire personer –
ligegyldigt hvor stor klubben er.
e. Johan Obenhausen Selmer (AUS): Som vi har foreslået flere gange, så gør eventuelt ligesom
JAI Holdbold og hold et fedt, socialt arrangement efter oprydningen – for så kommer folk!
f. Jesper Jensen (Jysk Akademisk Fægteklub): Har I en form for drejebog til DSFIoprydningsarbejdet? Det virker nemlig som om, der går en del tabt ved overlevering fra år
til år – og især fra daglig ledelse til daglig ledelse.
i. Johan Obenhausen Selmer (AUS): Vi har en drejebog, og vi sørger ligeledes for at
videregive så meget know-how som muligt. Desuden deltager både Johan og Freja
(AUS) også i DSFI 2022 – og de har begge to erfaring fra DSFI 2021.
10. Tak for i aften!
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