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. marts 2017
Tidspunkt: 19.00

Indkaldte: Erik Meineche Schmidt (Formand), Maria Wieborg Jacobsen (ASV), Pernille Andersen (JAI-F), Niels
Hvingelby (SR), Peter Kusk Mott (AUU), Katrine Hviid (TAAF)
AUS: Camille Pedersen, Christian Albertsen
Fraværende: Katrine Hviid (TAAF)

Dagsorden

Formalia
1. Valg af dirigent: Erik Meineche Schmidt
2. Valg af referent: Christian Albertsen
3. Godkendelse af referat: Godkendt
4. Godkendelse af dagsorden: Der er tilføjet punkt 9 som hedder Move for Life.

Hastesager
5. Sygemelding i den daglige ledelse
Nikolai er sygemeldt. Der ansættes en vikar, Simon Vissing, for Nikolai til at tage sig af DSFI
til og med september.

6. Flytning af fitnessudstyr
Nuværende rum hvor fitness ting står, skal tømmes. Nuværende rum afleveres tilbage fra AU
og den 31. marts skal rummes gives tilbage. Fitness udstyret flyttes af flyttemænd til et
lokale hos AU.

Information
7. Velkommen til Niels Hvingelby.
Niels sidder i forretningsudvalget i Studenterrådet og til daglig læser Niels økonomi på BSS.

8. Storpolitisk idrætsmøde (Maria)
Aarhus Kommune er i gang med at fastlægge en strategi fra 2018 til 2021 omkring sport.
Man har nu mulighed for, at påvirke denne strategi. Maria har været til et af disse
strategimøder, hvor der kun er idrætsklubber, og det var igennem Idrætssamvirket.
Der er fokus på 4 forskellige områder. Faciliteter, områder, ungdomsarbejde(studerende),
og vilkår for mindre klubber fremadrettet.
Maria foreslår, at andre AUS klubber kommer med til sådanne møder.

9. Move for life (Maria)
Maria foreslår, at klubberne er med til at lave events. Maria skal lave events i Ceres Arena.
Det er et kæmpe arrangement, som er relevant for mange sportsklubber.
Der er mange forskellige sportsgrene, lige fra E-sport til Volley.
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AUS har mulighed for at få en plads på Bispebjerg torv og i Risskov hallen.
Det ligger i forbindelse med kulturhovedstaden Aarhus.

10. Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag (Camille og Christian)
a. Planlægning
Planlægningen er så småt gået i gang.
b. Regnskab og resultat 2016
Der er et samlet overskud for DSFI 2016.
c. Kontrakt mellem AUS og SR
Samarbejdsaftalen underskrives af formanden for AUS og for SR
d. Oprydning og antal frivillige
Der skal være mulighed for at splitte vagten i 2. Der kan laves særordninger ift.
Oprydning. DSFI plejer, at være 2. uge i september, men i år er det 3. uge i september,
hvilket har skabt problemer for basket, som har et stævne på oprydningsdagen.

11. Bestyrelseskursus (Camille)
D. 5. april afholdes bestyrelseskursus, hvis der er nok deltagere fra klubberne.

Diskussion/beslutninger
12. Klubmodul (Christian)
Klubmodul er i gang med at udforme en ny kontrakt mellem AUS og klubmodul, hvor alle 16
medlemsklubber har mulighed for at benytte klubmodul.
13. Repræsentantskabsmøde (generalforsamling)
Repræsentantskabsmødet afholdes d. 10. maj 2017 kl. 19.00

Afrunding
14. Eventuelt

15. Næste Møde
Næste møde bliver efter behov.

