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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: 21-10-2020 
Mødelokale: M1.1 
 
Indkaldte: Erik Meineche Schmidt (Formand), Tenna Skyum Donslund (ASV), Caroline 
Gram (ASG), Frank Richard Semakula (JAI-F), Johan Obenhausen Selmer (JAI-H), 
Asbjørn Ravn Rasmussen (SR). 
AUS: Martin Bruhn, Sofie Lauritzen Pihl, Freja Bang Lauridsen. 
 
Fraværende: Ingen  
 

Dagsorden 
  
Formalia 

1. Godkendelse af dagsorden 
a. Godkendt  

2. Godkendelse af referat fra sidst 
a. Godkendt 

 
Information: 

1. Nye klubber ønsker optagelse i AUS  
a. Aarhus Owls Quidditch 
b. Århus Baseball Softball Klub 
c. ÅRK biatlon 

i. Klubberne har fået at vide, at vi vender tilbage næste gang, der 
er optagelsesrunde. 

ii. Vi beder klubberne om at sende mere information, så vi kan 
begynde overvejelserne. 

iii. Der bør være nogle standardkrav til nye klubber og en 
ensretning af, hvilken slags klubber, der optages. Så fremtidige 
bestyrelser har nogle retningslinjer at følge. 

iv. Ved næste møde kigger vi nærmere på vedtægter og andet 
materiale angående optagelsesprocessen.  

v. Vi bør overveje, hvorfor vi ikke kan optage flere klubber inden for 
samme sportsgren. Der bør enten være nogle tydeligere grunde 
til dette, ellers bør vi ændre i vedtægterne, så flere klubber med 
samme sportsgren kan optages. Emnet tages op på næste IU-
møde. 

2. Vi har fået tilbudt et Teqball-bord, som vi har sagt ja tak til 
a. Vi skal beslutte, hvor bordet skal stå.  

i. Bordet starter med at stå i gymnastiksalen og flyttes helst 
udenfor, når vi har fundet en passende placering til det. 
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3. Vi har delt et stillingsopslag til posten som sportsansvarlig 
a. Klubberne opfordres til at dele det på deres respektive sider. 
b. Hvis der skulle være to gode ansøgere, ansætter vi gerne begge, så vi 

fortsat kan være tre personer i den daglige ledelse, når Sofie og Martin 
stopper pr. 1/1 2021. 

 
Diskussion/beslutninger 

1. Vi mangler suppleanter 
a. To IU-suppleanter  

i. Caroline Gram (ASG) har muligvis en kandidat 
b. En revisorsuppleant  

2. Gymnastiksalen  
a. Vi kan glemme alt om at genåbne gymnastiksalen indtil den 31. 

oktober, da alle sociale arrangementer på AU er aflyst indtil da. Denne 
restriktion bliver dog nok heller ikke hævet lige foreløbigt derefter. 

b. Gymnastiksalens adgangsproblem kan eventuelt løses med en lille 
nøgleboks, der er låst med en kode af vores valg – Martin undersøger 
sagen nærmere. 

c. Udlejning af gymnastiksalen til foreningerne - Caroline Gram (ASG) 
i. Der har tidligere været en bekymring for, at salen vil blive fuldt 

belagt, hvis vi åbner op for klubberne, således at de studerende 
ikke vil kunne komme til.  

ii. Man kunne eventuelt sætte nogle timer/dage af til foreningerne, 
hvor disse kunne booke sig ind – der kan eventuelt laves en 
forsøgsordning. 

iii. Holdsport kan måske hjælpe med en bookingordning til salen. 
d. Den daglige ledelse kigger på gymnastiksals-problemstillingerne inden 

næste møde. 
3. Formandsmøde - hvornår skal det ligge, og kan vi afholde det fysisk? 

a. Vi sætter en dato og satser på at afholde mødet fysisk. Hvis ikke mødet 
kan afholdes grundet corona-restriktioner, omlægges mødet til et 
onlinemøde. 

b. Datoen sættes, når vi har nyt fra staten om corona-restriktionerne.  
4. Forretningsorden  

a. AUS skal have en forretningsorden. Martin kigger på det inden næste 
møde. 

 
Afrunding 

1. Eventuelt 
a. Skal AUS støtte afskaffelse af maksimal studietid og fjernelse af 

aktivitetskravet?  
i. Erik formulerer en støtteerklæring, der ikke er alt for politisk.  

2. Næste IU-møde 
a. Mandag den 30. november klokken 19.00. 

 


