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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: 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: Teis Nørgaard (JAI-H), Anders Vang Bjerrum (Aarhus Adventure).  
 

Dagsorden 
  
Formalia 

1. Godkendelse af dagsorden. 
2. Godkendelse af referat fra sidst. 

 
Information 

1. Velkommen til Sara (ASV) og præsentationsrunde af IU og den daglige ledelse. 
2. Farvel til Freja, der stopper som kommunikationsansvarlig per 15. oktober. Herefter 

overtager Kathrine stillingen og alle Frejas opgaver. Farvel til Andreas, der stopper 
som DSFI-ansvarlig per 1. oktober. 

3. DSFI d. 9. september - hvordan gik dagen? Andreas (AUS). 
a. Der var masser af deltagere, og næsten alle sportsturneringer var fyldte. 
b. Alle sportsbilletter blev udsolgt - dog var der desværre flere, der købte 

sportsbillet, da de almindelige billetter blev udsolgt og derfor ikke dukkede 
op (eller tilmeldte sig) sportsturneringerne. 

i. Dette er et stort problem, som dog kan løses næste år ved at 
sportsbilletter sælges samtidigt med, at man tilmelder sig en turnering. 
Således kan man ikke købe en sportsbillet (og komme ind med den) 
uden at være tilmeldt en turnering. 

c. Standene fungerede godt, og der var god stemning og mange mennesker. 
Dog var det godt, at standene først åbnede klokken 12 i år (i modsætning til 
klokken 11 tidligere år). 
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d. Der var lidt forvirring omkring forskellen på AUS’ frivillige og SR’s frivillige – 
især med hensyn til forplejning fredag. Næste år skal der være bedre styr på 
aftalerne angående de frivillige samt hvem der står for hvad.  

e. Oprydningen lørdag gik rigtig godt, og det nye system, hvor klubberne kun er 
der en halv dag, fungerede som det skulle. Det gjorde, at de frivillige 
arbejdede meget mere effektivt, og dermed blev oprydningsarbejdet 
effektiveret.  

i. Der var som sædvanligt mangel på trucks (og truckkørere). Derfor 
kunne vi næste år godt bruge en ekstra truck.  

f. De foreløbige beregninger angående økonomi tegner på et underskud på 
cirka 300.000 (til deling mellem AUS og SR). Det er endnu ikke helt klart, 
hvorfor underskuddet er så stort, men noget tegner på, at der har været et 
stort svind i barerne. Vi afventer det endelige resultat fra SR.   

g. Hvordan gik evalueringsmøde med klubberne, der blev holdt i går (den 28. 
september)?  

i. Evalueringsmødet gik godt, og der var overvejende positive 
tilbagemeldinger. 

4. Annexhallen. 
a. Banebookingen (Zakobo) er nu åben, og første bookingdag er den 4. 

oktober. De første bookinger er allerede kommet, men interessen er ikke 
overvældende.  

i. Man kunne overveje at lave endnu en ”kom og spil badminton gratis”-
dag, ligesom vi gjorde i foråret, da det skabte masser af 
opmærksomhed omkring tilbuddet og medførte langt flere bookinger. 

b. Der er stadig problemer med Zakobos regnskabsprogram, som ikke viser de 
rigtige tal. Dette gør det svært at få overblik over vores indtjeninger. Johan 
(AUS) har aftalt med Zakobo, at de løser det inden den 4. oktober. 

c. Vi har via en af Kathrines (AUS) kontakter købt billige ketchere og fjerbolde, 
så vi kan få skabet med låneudstyr fyldt op. 

i. Det kunne eventuelt være en god idé at mærke ketcherne på en eller 
anden måde, så folk ikke er lige så tilbøjelige til at stjæle dem. 

d. Der skal printes reklame-plakater ud, som skal hænges op rundt omkring på 
universitetet.  

i. Dette sørger Kathrine og Freja (AUS) for bliver gjort inden for de 
nærmeste dage. 

 
Diskussion/beslutninger 

1. Padelspace har kontaktet os for at høre, om vi er interesserede i et samarbejde – 
Johan (AUS).  

a. IU er enige om, at det kunne være fedt at tilbyde booking af padelbaner på 
samme måde som vi tilbyder booking af badmintonbaner. Vi ser dog gerne, 
at aftaler kommer til at ligne den, vi har med Annexhallen, så de to tilbud er 
mere eller mindre parallelle. 
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b. Padelspace har givet os følgende tilbud: Hverdage klokken 05.00-15.00 kan 
baner bookes for 85kr/timen. I weekender klokken 05.00-15.00 kan baner 
bookes til 120kr/timen. 

i. Dette er et godt tilbud, men vi bør se, om vi kan forhandle det endnu 
længere ned. Evt. ned på 50 kroner i timen. 

c. Vi ser gerne, at AUS kan leje et antal baner i ugen (fx seks baner, to dage i 
ugen ligesom ved badminton). Herfra kan studerende på AU så booke baner 
igennem vores bookingsystem (på lige fod med badminton). 

2. Vi skal have påbegyndt det nye Mandags-Move-koncept. 
a. Formatet er nu 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.  

b. Vi skal derfor have skrevet rundt til klubberne og arrangeret en masse åbent-
hus-arrangementer hen over efteråret.  

i. Dette skal gøres snarest muligt.  
3. Planlægning af surftur. 

a. På sidste IU-møde blev vi enige om at gå efter at afholde en udenlands-
surftur i påskeferien 2023, da mange studerende har ferie her. 

b. Vi skal snart i gang med at planlægge nærmere og kontakte mulige 
surfcamp-udbydere for at se, hvad vi har af muligheder. 

i. Kathrine (AUS) tager fat i udbydere af surfcamps for at undersøge 
mulighederne inden næste IU-møde. 

4. Efterspørgsel på løbefællesskaber i Aarhus. 
a. Skal vi eventuelt spørge Run for Friendship om de er interesserede i et 

samarbejde med os?  
i. Run for Friendship er ikke mere et løbefællesskab end det er en 

decideret løbeklub. Man kunne derfor overveje at tage fat i andre 
klubber fx Spæn, der er en universitetsstartet løbeklub. Eventuelt 
kunne Spæn (eller en anden løbeklub) på lang sigt blive 
medlemsklub, så vi i AUS også har et løbetilbud til de studerende. 

b. Det kunne overvejes, i samarbejde med en løbeklub, at lave løbeevents op til 
AU RUN, for at sætte mere fokus på dette event. 

 
Afrunding 

1. Eventuelt. 
a. Vi har altid forkortet Aarhus Universitets-Sport som ”AUS”. Mange kalder os 

dog i stedet ”AU Sport”, hvilket giver god mening, da man så, selv hvis man 
ikke kender os, ved, at vi er AU’s sportsorganisation. Måske der er en idé, at vi 
skifter forkortelse til ”AU Sport”? 

i. Der er overvejende god stemning i IU omkring dette forslag. Vi går i 
tænkeboks. 

2. Næste IU-møde. 
a. Torsdag 10. oktober kl. 17.30.  

 


