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: 29-08-2022
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: Freja Bang Lauridsen, Andreas Bruselius, Johan Obenhausen Selmer, Kathrine Lysdahl.
Fraværende: Sara Hai Abildtrup (ASV).

Dagsorden
Formalia
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidst.
Information
1. Ny kommunikationsansvarlig – velkommen til Kathrine!
a. Kathrine læser idræt og samfundsfag og er lige begyndt på kandidaten. Hun er
officielt ansat fra 1. september, men overtager først endeligt efter Freja fra 15.
oktober.
2. DSFI om halvanden uge – hvad er status?
a. Der er i alt 12.000 billetter til salg og 7.000 af billetterne er allerede solgt. 950 af
billetterne er sportsbilletter.
b. Salget af sportsbilletter er fornuftigt. Specielt volleyball og fodbold er populære.
Der er dog også andre turneringer, hvor der ikke er kommet nogle tilmeldinger
endnu herunder floorball.
i. I alt er der turneringer i følgende sportsgrene:
1. Volleyball
2. Fodbold
3. Håndbold
4. Roundnet
5. Ultimate
6. Basketball
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7. Floorball
c. Lageret ser fornuftigt ud i forhold til udstyr. Tre fodboldmål er blevet smidt ud, men
der er stadig 12 tilbage, hvilket burde være nok til afholdelse af
fodboldturneringen.
d. Lige nu er vi i gang med at indsamle præmier til turneringer – vi mangler stadig en
del præmier, men Andreas (AUS) er på sagen.
e. Der er møde for klubbernes DSFI-ansvarlige onsdag den 31. august, hvor der vil
blive givet mere info til klubberne om selve dagen.
3. Studiestarten 2022.
a. I forrige uge har vi været ude på flere studier og holde studiestartsoplæg. Vi har
været ude på otte studier i alt.
i. I fremtiden kunne man overveje at være mere opsøgende og selv henvende
sig til studier med det formål at komme ud og holde flere oplæg. Som det er
nu, holder vi kun oplæg for dem, der selv kontakter os angående det. Dette
er bl.a. fordi det tager en del tid – tid som er kostbar, når der også skal
planlægges DSFI.
b. Mandag, tirsdag og onsdag er Andreas, Johan og Freja på Studiemessen og står i
vores bod i Vandrehallen. Her får vi spredt rygtet om AUS og alle vores sportstilbud
til de studerende, der kommer forbi.
4. Annexhallen – genåbning af banebooking den 1. oktober.
a. Vi har allerede fået flere henvendelser fra folk, der er interesserede i at booke
badmintonbaner.
b. Er der noget praktisk, vi skal have styr på inden 1. oktober?
i. Der skal oprettes en ny periode i bookingsystemet. Dette sørger Johan (AUS)
for.
ii. Vi skal sørge for at skabet er fyldt op med ketchere og fjerbolde. Kathrine
(AUS) har måske en kontakt, der skal skaffe os gode, men billige ketchere.
Diskussion/beslutninger
1. Hvad skal der ske med Mandags-Move?
a. På et tidligere møde blev vi enige om at ændre formatet således at Mandags-Move
nu kommer til at være mere som et åbent-hus-arrangement ude i klubberne – ikke
et drop-in-arrangement i Uniparken. Dette vil gøre arbejdet mindre, både for
klubberne, der skal arrangere Mandags-Move, og den daglige ledelse. Derudover vil
det sikre, at vi ikke står i en situation, hvor der kun dukker få studerende op, da
arrangementet så kan kombineres med klubbens spilleres egen træning.
b. Den daglige ledelse påbegynder Mandags-Move-projektet efter afholdelsen af DSFI.
Det haster mindre end det plejer, da vejret ikke er et lige så stort problem, hvis
arrangementet ikke afholdes i Uniparken, men kan afholdes indendørs i en hal.
2. Planlægning af surftur.
a. Enten skal surfturen holdes i januar, i løbet af foråret eller til næste sommer.
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i.

Hvis det skal være i januar eller i løbet af foråret, skal det være udenlands
ligesom i 2020 (evt. gennem LaPoint). Hvis vi venter til næste sommer, er
havet varmt nok til, at det kan det være i Danmark ligesom i 2021.
b. IU er enige om, at det vil være mest favorabelt at lægge turen i påskeferien – her
har mange studerende ferie, og der er lang nok tid til, at vi stadig kan nå at
planlægge det.
c. Fra de studerende, vi har talt med, virker det til, at der er mest interesse i en
udenlandstur – også selvom det vil blive dyrere end en tur til Klitmøller. Det er dog
måske en god idé at lægge en føler ud blandt nogle studerende for at høre, hvor
meget folk er villige til at give for sådan en tur.
d. Vi bør allerede nu begynde at planlægge turen, så vi kan være sikre på, at det bliver
til noget, og at tiden ikke løber fra os.
i.
Kathrine (AUS) bliver sat på som tovholder (selvfølgelig i samarbejde med de
andre fra den daglige ledelse). Vi tager emnet op igen på næste IU-møde
efter afholdelse af DSFI.
3. Skal vi genopstarte e-sport-projektet? Et par studerende har vist interesse for det i
studiestarten.
a. Dét vi mangler, er én, der kan tage teten, og som ved noget om e-sport – hvilket
ingen fra den daglige ledelse gør.
b. Ellers har vi har hele set-up’et klar – vi har printede plakater liggende på kontoret,
der er klar til at blive hængt op rundt omkring på Uni.
c. Den daglige ledelse (med Johan (AUS) som ansvarlig) giver projektet et skud igen
efter afholdelse af DSFI.
Afrunding
1. Eventuelt.
a. Aarhus Tigers har kontaktet os om optagelse som associeret klub op til flere gange.
Vi optager dem hermed som associeret klub, men herefter holder vi en pause fra at
optage nye klubber. I denne periode vil vi evaluere hvordan det går med konceptet
og de andre associerede klubber.
2. Næste IU-møde.
a. 26. september 2022, klokken 18.00.
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