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: 10-06-2021
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: Freja Bang Lauridsen, Mathilde Risom Mathiasen.
Fraværende: Erik Meineche Schmidt (Formand), Asbjørn Ravn Rasmussen (SR), Frank Richard
Semakula (JAI-F).

Dagsorden
Formalia
1. Godkendelse af dagsorden.
a. Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidst.
a. Godkendt.
Information:
1. Opdatering på surfturen til Klitmøller – Freja og Mathilde (AUS).
a. De 27 pladser på årets surftur (29 inkl. Freja og Mathilde) er nu fyldt op. Det
resterende arbejde med turen består i at få arrangeret kørsel til Klitmøller samt at
få planlagt turen i detaljer.
2. AU RUN i samarbejde med Studenterrådet og Studenterhus Aarhus – Mathilde (AUS).
a. AU RUN afholdes lørdag den 16. oktober. Vi står helt specifikt for udarbejdelsen af
ruten og har i den forbindelse kontaktet Aarhus Adventure, for at høre, om de mon
kan hjælpe. Vi har dog endnu ikke hørt noget fra klubben.
b. Mathilde (AUS): Kunne ASG være interesserede i at stå for opvarmningen før løbet
(i tilfælde af, at SR ikke vælger at hyre en ’kendt’ person ind til dén opgave)?
i. Caroline (ASG): Det vil ASG gerne. Caroline mener, at det burde være muligt
at få en af instruktørerne til at tage dén opgave. Alternativt ville hun
muligvis selv kunne.
c. Udover at stå for løbsruten, står vi også for at finde sponsorere, der vil sponsorere
præmier – dette glæder både til DSFI og AU RUN. Hvis IU’erne kender nogle, der
kunne være interesserede i at være sponsor, må de meget gerne give lyd.
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Diskussion/beslutninger:
1. Annex-Hallen – hvor står vi?
a. Freja, Mathilde (AUS) og Johan (JAI-H) afholder et møde torsdag den 17. juni få
aftalen samt en kontrakt på plads. Her vil de ligeledes forsøge at finde frem til nogle
løsninger på de praktiske problemer (så som at de, der lejer hallen, skal være
’medlem’ af AUS, for at vi kan få tilskud fra kommunen).
b. Kenikan-klubben har skrevet angående opmagasinering af ting i den gamle
gymnastiksal samt på sigt leje af en hal. Freja (AUS) meddeler dem, at vi ikke
længere råder over gymnastiksalen, men at vi i stedet er ved at indgå en aftale med
Annex-Hallen, der vil være mulig at leje for dem. I Annex-Hallen er der dog ikke
mulighed for opmagasinering af ting.
2. Skift af administrationssystem.
a. Klubmodul er opsagt – Mathilde (AUS).
i.
Klubmodul er opsagt per. 1. oktober. Inden da skal alle klubberne altså være
overflyttet til et nyt system.
b. Klubberne får mulighed for at skifte fra Klubmodul til enten Zakobo eller Holdsport i
løbet af sommerferien. Mathilde (AUS) sender en mail til klubberne med denne info
efter IU-mødet.
i.
Mange klubber vil nok gerne skifte inden næste sæsonstart
(august/september), så vi skal snart have skiftet igangsat.
ii.
IU-medlemmerne siger god for Zakobo og Holdsport som klubbernes to
valgmuligheder og vurderer, at langt de fleste klubber (hvis ikke alle) burde
være dækket ind af de to.
3. Promoveringsvideo.
a. Vi har via DGI fået et tilbud på en stor, professionelt filmet og klippet
proveringsvideo til AUS samt ni mindre promoveringsvideor til de klubber, der har
tilkendegivet interesse. Tilbuddet lyder på ca. 40.000 kroner i alt, hvoraf DGI er
villige til at betale halvdelen dvs. 20.000 kroner. Kan vi spytte de resterende penge
i?
i.
Freja og Mathilde (AUS) synes, at 40.000 er mange penge. IU-medlemmerne
er dog ikke af helt samme overbevisning - nogle synes faktisk at det er ret
’billigt’ taget opgaven i betragtning. Desuden mener IU’erne, at det vil være
en rigtig god investering for AUS og for AUS’ klubber.
ii.
Kommentar fra Frank (JAI-F) via e-mail: JAI-F er selv villige til at hjælpe med
at finansiere en del af deres promoveringsvideo.
iii.
Freja og Mathilde (AUS) snakker med Erik om, hvorvidt vores økonomi
tillader at bruge penge på promoveringsvideoer.
4. Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag.
a. Antallet af frivillige – Mathilde (AUS).
i.
Mathilde (AUS) sidder lige nu med spørgsmålet om, hvor mange frivillige
hver klub i år skal stille med til oprydningsarbejdet dagen efter
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arrangementet. IU’erne mener, at antallet af frivillige har været fint de
sidste par år – det, der har været galt, har været, at der ikke har været
særligt meget styr på selve oprydningsarbejdet.
ii.
Flere af klubberne (specifikt ASG) har dog oplevet problemer med at
rekruttere frivillige til oprydning. Johan (JAI-H) pointerer, at det er vigtigt, at
vi fra AUS’ side understreger, at det altså er dette arbejde, der gør, at
klubberne årligt får udbetalt et stort beløb fra AUS.
iii.
Mathilde (AUS) melder snarest muligt det antal af frivillige, hver klub skal
stille med, ud per mail.
b. Pladsen og placeringen af turneringerne – hvad mener IU?
i.
Der har i DSFI styregruppen været snak om, hvor sportsturneringerne (og
klubbernes stande) skal placeres i år. Dette spørgsmål er opstået fordi der i
år kommer til at være entré til DSFI, hvis højst sandsynligt vil gøre, at
turneringerne (og standene) vil få færre besøgende end normalt.
ii.
Grundet pladsmangel i Uniparken, ligner det dog ikke, at der er mulighed at
placere samtlige turneringer udenfor pladsen. Flere af klubbernes
turneringer vil altså højst sandsynligt stadig komme til at ligge på selve DSFIpladsen.
5. Ansøgning fra disc-golfklubben Opdrift.
a. Vi har fået en officiel ansøgning om medlemskab af disc-golfklubben, Opdrift, der
kontaktede os tidligere på året. Klubben er MEGET interesserede i at blive medlem
af AUS og desuden meget interesserede i at blive en del af DSFI.
b. Tidligere på året havde vi en diskussion om, i hvor høj grad disc-golf adskiller sig fra
ultimate. Denne snak bør tages op igen snarest muligt, så vi kan vurdere, om
Opdrift skal optages i AUS eller ej.
6. Repræsentantskabsmøde.
a. Vi skal have fastlagt en dato og et mødetidspunkt for repræsentantskabsmødet, så
dette kan blive meldt ud til klubberne inden sommerferien.
b. Mødedato og tid afhænger af Erik og hans knæoperation. Højst sandsynligt bliver
datoen i slut august/start september. Freja (AUS) melder ud med en dato til
klubberne, når dette er på plads.
Afrunding
1. Eventuelt.
a. Ingenting.
2. Næste IU-møde.
a. Næste IU-møde ligger onsdag den 25. august klokken 17.00. Vi regner med at
møderne (dette møde inklusiv) fremover kan afholdes fysisk i Studenternes Hus.
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