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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: 08-06-2022 
Mødelokale: Richard Mortensen Stuen 
 
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, Mathilde Risom Mathiasen, Andreas Bruselius, Johan 
Obenhausen Selmer. 
 
Fraværende: Sara Hai Abildtrup (ASV), Mathilde Risom Mathiasen (AUS). 
 

Dagsorden 
  
Formalia 

1. Godkendelse af dagsorden. 
a. Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra sidst. 
a. Godkendt. 

 
Information 

1. Velkommen til det nye Idrætsudvalg (IU). 
a. Præsentation af AUS’ daglige ledelse.  

i. Johan Obenhausen Selmer, alt-mulig-mand. Læser statskundskab, 
spiller håndbold. 

ii. Freja Bang Lauridsen, kommunikationsansvarlig. Læser engelsk 
lingvistik og spiller tennis. 

iii. Andreas Bruselius, DSFI-ansvarlig. Læser psykologi og dyrker atletik.  
iv. Mathilde Risom Mathiasen, sportsansvarlig. Læser idræt og spiller golf. 

b. Præsentation af nye IU’ere.  
i. Teis Nørgaard. Bestyrelsesmedlem i JAI-H.  
ii. Rasmus Wrang Andresen. Formand for Lommeulken.  
iii. Anders Vang Bjerrum. Formand for Aarhus Adventure.  

c. Hvad laver AUS og hvad laver Idrætsudvalget? 
i. AUS sørger for at sikre de studerende på Aarhus Universitet mulighed 

for billig sport og idræt. Det gør vi ved at støtte udvalgte idrætsklubber 
med et økonomisk tilskud, samt ved at afholde idrætsarrangementer 
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såsom DSFI, Mandags-Move og en årlig surftur. Idrætsudvalget (IU) er 
AUS’ bestyrelse, der fungerer som sparringspartner for den daglige 
ledelse. Idrætsudvalget er desuden med til at vedtage, hvilke 
projekter AUS skal tid, kræfter og penge på.   

2. Pause på Annexhallen-projektet. Hvornår regner vi med at genopstarte projektet 
efter sommeren? Per 1. oktober?  

a. Når vejret bliver godt, daler interessen for at leje baner i Annexhallen. Vi skal 
derfor ikke genopstarte projektet for tidligt, da dette vil være en stor 
økonomisk udgift for AUS.  

b. Johan (AUS) har modtaget flere henvendelser fra folk, der var kede af, at 
tilbuddet sluttede. Dette viser, at der stadig er interesse for tilbuddet.  

c. Vi satser derfor på at genopstarte projektet den 1. oktober og køre frem til 
påskeferien 2023 (med pause over julen). 

d. Johan (AUS) overtager ansvaret for Annexhallen-projektet efter Mathilde 
(AUS). 

 
Diskussion/beslutninger 

1. Ansættelse af ny kommunikationsansvarlig pr. 15. august eller 1.september. Vi skal 
have slået stillingen op snarest muligt.  

a. Freja (AUS) er indskrevet på universitetet indtil 15. oktober og vil derfor i 
princippet kunne være ansat indtil da – dette gør en god, lang overlevering 
mulig.  

b. Freja vil dog ikke have mulighed for at være med til det intense DSFI-forløb 
pga. specialefrist den 15. september (DSFI er den 9. september). Derfor er det 
vigtigt at finde en ny kommunikationsansvarlig inden da, så vedkommende 
kan være med som erstatning til Freja. 

c. Freja laver et stillingsopslag med en beskrivelse af stillingen som 
kommunikationsansvarlig og sender denne til Erik (Formand) snarest muligt. 
Herefter sørger Erik for, at universitetet hjælper os med opslaget af stillingen. 

2. Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag. 
a. Klubberne er blevet indkaldt til DSFI opstartsmøde onsdag den 15. juni.  

Her vil Andreas (AUS) gennemgå alt det praktiske med klubberne og bl.a. 
informere om, at vi har ændret måden hvorpå vi udregner antallet af 
frivillige, som hver klub skal stille med på oprydningsdagen. 

b. Andreas tager desuden til møde med Astrid og resten af styregruppen på 
mandag den 13. juni. 

3. Evaluering af dette semesters Mandags-Move.  
a. Der har været meget få deltagere stort set hver eneste mandag dette 

semester. Spørgsmålet er, om der stadig er efterspørgsel på et sådant tilbud, 
eller om det bare var et lockdown-fænomen?  

b. Vi overvejer at ændre Mandags-Move-formatet, så det i stedet for at være et 
drop-in-event i Uniparken bliver kombineret med de åbne træninger, som 
mange af klubberne alligevel holder. Det vil betyde, at Mandags-Move 
kommer til at foregå ude i klubberne det meste af tiden i stedet for i 
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Uniparken. Denne ændring vil spare både klubberne og AUS’ daglige 
ledelse for en masse tid og kræfter, da vi så ikke kommer til at stå i 
situationer, hvor der kun dukker et par stykker op, og vi alligevel skal 
gennemføre en træning. 

c. Asbjørn (SR): Det er godt at være lidt organiske og ændre formatet. 
d. Erik (Formand): Hvis vi ændre Mandags-Move på denne måde, vil det blive 

et helt andet koncept – men vi skal selvfølgelig reagere på de forandringer, 
der er.  

e. Anders (Aarhus Adventure): Synes at ændringen er en virkelig god idé, da 
det også gør det muligt at holde Mandags-Move i de klubber, der ellers ikke 
vil kunne dyrke deres sportsgren på en plæne i Uniparken. 

f. Den daglige ledelse arbejder videre på at udvikle Mandags-Move i denne 
nye retning. 

4. Evaluering af AU RUN – Johan og Freja (AUS). 
a. AU RUN var en stor succes i år – betydeligt større end sidste år. Der var ca. 

400 deltagere og vejret var nogenlunde. Det er tydeligt at mærke, at 
arrangementet for hver gang bliver større og større, og vi glæder os til at se, 
hvad fremtiden bringer for AU RUN. 

b. Erik (Formand): Hvor kommer pengene, der bruges til at afholde 
arrangementet, fra?  

c. Asbjørn (SR): De to sidste gange har AU betalt for arrangementet. Det er sket 
ved at Studenterrådet har søgt penge til projektet. Vi ved endnu ikke, hvor 
pegene til næste års AU RUN skal komme fra – måske fra samme sted? Det 
er i hvert fald tydeligt at mærke, at der er masser af goodwill til projektet fra 
AU’s side. 

5. Aarhus Tigers (amerikansk fodbold) har søgt om at blive en associeret klub.  
a. Klubben holder i forvejen masser af åbent-hus-arrangementer og vil også 

gerne holde ét specielt henvendt til studerende. 
b. Det vides på nuværende tidspunkt ikke, om de har et specielt fordelagtigt 

kontingent-tilbud, hvilket er et af vores krav til associerede klubber. 
c. Vi er i princippet positivt indstillede overfor at optage flere klubber – herunder 

Aarhus Tigers. Vi vil dog gerne lige se de fire klubber, som vi allerede har 
optaget som associerede klubber, an, inden vi optager flere.  

d. Johan (AUS): Måske det er en god idé at samle til bunke, således at vi 
optager flere klubber på én gang i stedet for at optage dem løbende. 

 
Afrunding 

1. Eventuelt. 
a. Årets surftur bliver desværre ikke til noget, da den daglige ledelse ikke har 

haft tid til at stable den på benene og ligeledes heller ikke har tid til at afvikle 
turen i sommerferien. 

i. Det er muligt, at vi i stedet kan holde en surftur i efterårsferien eller til 
vinter (i slut januar) – i så fald skulle det så være i udlandet og ikke i 
Klitmøller. 
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b. Rasmus (Lommeulken): Er det muligt at AUS kan være behjælpelige med at 
skaffe opbevaringsplads på universitetet til klubbernes grej? Vi har blandt 
andet fiskestænger og motorer, som vi gerne vil have opbevaret.  

i. Andre klubber (bl.a. Jydsk Akademisk Jagtforening) har spurgt om det 
samme.  

ii. Den daglige ledelse undersøger, om det er muligt at skaffe et lokale til 
opbevaring af klubbernes grej – eventuelt i Universitetsbyen, hvor der 
burde være masser af kælderplads. 

2. Næste IU-møde. 
a. Afholdes i slut august. Freja (AUS) sender en Doodle ud, så vi kan stemme om 

en dato. 


