IDRÆTSUDVALGSMØDE
Aarhus Universitets-Sport, Studenternes hus, Fredrik Nielsens Vej 4, Byg. 1420,
8000 Aarhus C, Tlf. 87 15 39 59, www.aus.au.dk, E-mail: kommunikation@aus.au.dk

Mødedato: 22. august 2017 kl. 17.00
Indkaldte: Erik Meineche Schmidt (Formand), Maria Wieborg Jacobsen (ASV), Kamilla Møller
Kristiansen (AUS-basket), Niels Hvingelby (SR), Peter Kusk Mott (AUU), Sofie Lauritsen Pihl (JAIH) AUS: Camille Pedersen, Nikolai Andersen, Simon Vissing
Fraværende: Peter
Dagsorden
Formalia
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent: Erik
Valg af referent: Simon
Godkendelse af referat: Referatet er godkendt
Godkendelse af dagsorden: Der tilføjes et nyt punkt omkring international studiedag.

Information
5. Opdatering på medarbejdere i den daglige ledelse
i. Christian er stoppet som økonomiansvarlig
ii. Nikolai er kommet tilbag
iii. Erik leder fortsat efter en person til at overtage de gængse økonomiske aktiviteter
iv. Der skal yderlige en person til, som skal støtte op omkring Camille og Nikolai.
Opgavebeskrivelsen her fastsættes af Camille og Nikolai.
v. Simon fortsætter ikke ud over den i forvejen fastsatte kontrakt.
6. Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag (Simon)
i. Møde med AU d. 28. August
ii. Aftaler omkring fordeling af oprydning/opsætning
iii. Budgettet er fortsat som forventet

7. Skitur 2018 (Camille)
i. Der er blevet lavet plakater mm. til turen.
ii. Tilmelding og betaling åbner indenfor få dage.
8. Studiestart (Camille)
i. Der vil i år være 17 studiestartsoplæg.
ii. Simon bidrager i år med at holde studiestartsoplæg.
iii. Der er indført ny kahoot.it quiz, og tilhørende præmier (stakbogladen-gavekort,
seddelovertræk mm.)
Diskussion/beslutninger
9. Optagelse af nye klubber
i. Der er netop nu 8 ansøgninger som står og venter (tilbage fra 2016)
ii. b. Der diskuteres at der tidligere har været klubber som har været associeret. Dette
tages op på næste møde.
10. Gymnastiksal på Trøjborg
i. Fortsat planen at få det i gang.
ii. AU Byg er ved at udarbejde lejekontrakt til AUS.
iii. Der skal laves et oplæg omkring mulighederne for at anvende salen. Nikolai står for
dette.
iv. Der er eventuelt en mulighed for at salen kan anvendes til sociale arrangementer.
v. Det forslås at der nedsættes et ”udvalg”, som kan være medhjælpende til at komme
med forslag til anvendelse af salen.
vi. Det foreslås at man tager forbi og kigger på forholdene, og derudfra overvejer
anvendelsesmuligheder.
11. Klubbernes indberetning om medlemstal, årsregnskab, bestyrelse og kontaktpersoner
i. Camille har udarbejdet en skabelon til indberetning af disse. Dette er lavet til at
skulle stemme overens med AUS’ egne skemaer.
12. International sport
i. Genoplivning af diskussionen af hvad der kan gøres på dette område.
ii. Der arbejdes på at sammensætte et udvalg (Peter, Sofie, Nikolai, Jens Bundgaard)

Afrunding
13. Eventuelt a.
i. Der er blevet lavet forbedringer på hjemmesiden til fordel for klubberne.
14. Næste møde: fastsættes til: 25. september kl. 18.30

