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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: 06-12-2022 
 
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: Johan Obenhausen Selmer, Kathrine Lysdahl.  
 
Fraværende: Sara Hai Abildtrup (ASV), Teis Nørgaard (JAI-H), Rasmus Wrang Andresen 
(Lommeulken).  
 
Dagsorden 
 
Formalia 

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

 
Information 

1. Nyt vedrørende PadelSpace  
a. Johan (AUS) har undersøgt tilbuddene fra PadelSpace nærmere for at se, 

hvad der økonomisk giver bedst mening. Vi er blevet tilbudt 56 timer i ugen, 
fordelt på 4 baner, to gange om ugen til en ugentlig pris på 3640 kroner. For 
at kunne få dette dækket ind, kommer det til at koste mellem 80-85 kroner 
for en time per bane. Banerne vil kunne lejes to udvalgte hverdage (vi 
tænker evt. onsdag og fredag fra 08-15.)  

b. Hvis vi vælger at prissætte en times padel til 80 kroner i timen skal vi op på 
en dækningsgrad der hedder 81 %. Hvis vi siger 85 kroner skal vi have en 
dækningsgrad på 75 %.  

c. Vi kunne forsøge med en 8 ugers test. Dette vil koste mellem 25.000 og 
30.000 kroner.  

d. IU efterspørger, om PadelSpace har meldt ud, hvor lange perioder de kan 
tilbyde os. Svaret er her, at vi kan få så lang en periode vi vil, da PadelSpace 
er meget interesserede i os.  

e. Da vi startede op med samarbejdet med Annexhallen tog det lidt tid at få 
badminton kørt i gang. Forskellen er nu, at vi har et større publikum og at der 
er en stor efterspørgsmål på padel tennis.  

f. IU overvejer dog, hvorvidt det skal koste 100 kroner per time for en bane. Så 
er dækningsgraden 65 %. Dette vil skabe god balance i indkøringsfasen.  
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g. Løsningen bliver, at Aarhus Universitets-Sport forsøger med en prøveperiode 
hos PadelSpace fra 1. februar til 1. april hvor det bliver muligt at leje baner til 
en timeleje på 100 kr.  

2. Annexhallen - Vores ketchere bliver desværre stjålet eller ødelagt  
a. Erik (Formand) har undersøgt, hvorvidt vores samarbejde med Annexhallen 

kan betale sig.  
i. Den undersøgte periode strækker sig fra 1. september til 1. december 

2022. Vi har i denne periode tjent 20.000 kroner på udlejning af baner. 
Når dette sammenholdes med, at vi har betalt to måneders leje på 
20.000 kroner, går dette lige op. Vi har derfor kun haft udgifter i form 
af nye ketchere og kan dermed konkludere, at det ser fint ud.  

b. Johan (AUS) - Vores ketchere går i stykker eller bliver stjålet 
i. Vi har problemer med, at folk glemmer at aflåse det skab, som 

ketcherne ligger i. Vi formoder derfor, at folk enten tager ketcherne 
med hjem efter brug, eller at de bliver taget af andre, som ikke er 
tilknyttet os.  

c. IU efterspørger, om vi har en ide om, hvor mange der bruger vores system 
regelmæssigt og dermed kan have deres egen ketcher? 

i. Johan (AUS) mener at have en fornemmelse af, at det er lidt 
forskelligt, men at mange også benytter sig af tilbuddet flere gange, 
hvorfor det bør tænkes, at mange har deres egen ketcher.  

ii. Vi bliver nødt til at finde en løsning på de stjålne og ødelagte 
ketchere.  

1. IU foreslår følgende: 1) enten kan vi tilbyde, at folk kan købe 
ketchere af os, 2) vi kan sætte skilte op og bede folk om at låse 
skabet af efter brug og håbe på, at folk respekterer dette, 3) vi 
kan sige, at folk skal have deres egen ketcher med, 4) vi kan 
tilbyde at låne ketcherne ud mod et depositum.  

iii. Løsningen bliver i denne omgang, at vi lægger de ketchere vi har 
tilbage ned i hallen og så sætter vi skilte op, i håbet om, at folk 
afleverer ketcherne tilbage i skabet.  

iv. Der følges op på dette ved næste IU-møde for at se, om vi skal have 
fundet en mere holdbar løsning.  

3. Surftur med De Brede Planker til Tamragth i Marokko i påsken 2023 (Kathrine) 
a. Der er styr på formatet ift. bestilling og tilmelding. De Brede Planker har lavet 

en hjemmeside, hvor folk kan læse mere om turen, se program for ugen og 
herigennem foregår betaling også.  

b. I forhold til flybilletter, er disse en smule dyre i påsken. Det er dog ikke os, der 
skal tilbyde fly, men det kunne være fedt og logistisk smart, at komme afsted 
sammen, så man ankommer som en gruppe.  

i. Muligvis bliver billetterne billigere når vi kommer tættere på.  
c. Fredag d. 8. december 2022 annonceres turen og billetsalget åbner.  

i. Vi har valgt at sætte en tilmeldingsfrist til d. 15. februar, hvilket svarer til 
6 uger før afgang, hvor der også er sidste frist for indbetaling af det 
resterende beløb.  

d. Kathrine (AUS) kontakter Mads fra De Brede Planker med en endelig besked, 
og så håber vi, at der kommer en masse tilmeldinger. 
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e. Hjemmesiden til tilmelding og betaling kan tilgås via nedenstående link 
i. https://dbpadventures.com/rejser/aarhus-universitets-sport-surftur/ 

 
Diskussion/beslutninger 

1. Formandskabsmøde 2023  
a. Holdes normalt i starten af februar.  
b. Repræsentantskabsmødet ligger normalt i maj. Vi har kun 

formandskabsmøde og repræsentantskabsmøde 1 gang om året.  
c. IU er blevet enige om, at vi holder repræsentantskabsmødet i maj 2023 og et 

formandskabsmøde til efteråret 2023.  
2. AU-sport  

a. Vi har tidligere diskuteret, hvorvidt Aarhus Universitets-Sport skal skifte navn til 
AU Sport.  

i. Intet problem i dette. Der kan dog kan være et brandingissue dog. 
Måske et problem med idrætsvidenskab. Dette undersøges nærmere.  

 
Afrunding 

1. Eventuelt  
a. Ny DSFI ansvarlig (Johan) 

i. Studenterrådet har ansat en ny hovedprojektansvarlig til DSFI.  
ii. Vi skal også have ansat en ny DSFI - ansvarlig fra AUS. Eventuelt 

genbruge stillingsopslag fra sidst? 
b. Husmøde - renovering af lokaler frem til 31. maj (Johan) 

i. Der er tirsdag d. 6. december afholdt husmøde for alle, der bor på 
studenterrådets gang.  

ii. Konferencecentret skal renoveres fra 21. december til 31. maj, så vi 
skal finde lokaler et andet sted.  

iii. BSS bygningsservice vil undersøge, om vi kan bruge klasselokaler i 
perioden. Vi skal i den forbindelse eventuelt have booket en af 
stuerne til repræsentantskabsmødet i maj 2023.  

c. Møde med Berit - kontaktperson - AU Sport - Fisketur 
i. Erik (Formand) har taget kontakt til Berit  

1. Der er muligvis fundet en kontaktperson.  
2. Fisketur i unisøen - Undersøges nærmere. IU er enige om, at det 

bør være muligt at kunne afholde sådan et arrangement  
3. Berit nævnte også muligheden for at se, om Aarhus 

Universitets-Sport kan genoplive Universitetssport i regi af dansk 
idrætsforbund. Der findes et forbund for dette. Evt. konkurrencer 
mellem forskellige universiteter - evt. internationale 
arrangementer.  

a. Der er en organisation til dette.  
b. Berit sidder i et udvalg med de øvrige andre danske 

universiteter, hvorfor der vil være mulighed for at drøfte 
dette yderligere.  

4. Vi tager dette op på næste IU-møde.  
2. Næste IU-møde 

a. Tirsdag d. 07/02/23 klokken 17.15 


