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

Mødedato: 08-05-2019
Mødelokale: 1.2

Indkaldte: Erik Meineche Schmidt (Formand), Maria Wieborg Jacobsen (ASV), Daniel Falhof Aastrup
(SK1968), Marie Dall (SR), Sofie Lauritzen Pihl (JAI-H), Signe Storgaard (AUU)
AUS: Martin Bruhn, Amanda Timmermann, Frederik Schnefeld

Fraværende: Daniel, Signe

Dagsorden
Formalia

1. Valg af referent, Frederik

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

a. Indoperering af eventuet dagsordenspunkt.

Information

1) Årsregnskabet underskrives
a. Overskud på 66.000

b. Tilskuddet fra Universitetet er stort set det samme

c. Underskud fra DSFI dækkes af universitetet

d. Tilskud til foreninger udregnet efter data fra foreninger.
e. Udgifter til gymnastiksal: 50.000

f.

Status er at foreningen har 560.000 i kassen til afbenyttelse.

g. Skal underskrives af ledelse og revisorer.

2) AUS er blevet meldt ind i DAI

a. Mødtes med Thomas og indsendt indmeldingsblanket. Studiebold kører, og ser gerne
flere sportsgrene end fodbold/futsal i fremtiden.

3) Gymnastiksalen forventes åbnet i maj. Stadig under renovering.

a. Vinduer er sat it, men der skal ryddes op/gøres rent

b. Nyt projekt er igangsat i opgangen og det besværliggør indgangen til salen.

c. Opfølgning ved Paul er planlagt for at finde konkret dato for hvornår projektet er helt
afsluttet.

d. Dialog føres fremadrettet mellem Frederik og Erik.

4) Status på eventuelt samarbejde med DGI.

a. Der er sat et møde op i slut maj. Samarbejde med Julie Kolind fra Studenterhuset,
Natur-Retur.

b. DGI er besiddelse af en pose penge der skal distribueres.

c. Udlæg fra DGI om at være mere aktive i universitets foreningsarbejde vedrørende alt
fra sport til trivsel. DGI lægger op til en indsats på 3½ år.

d. Fortsættelses følger.

5) Status på salg af fitnessudstyr

a. Martin møder to potentielle købere
i. Aarhus Crossfit

ii. Tidligere sønderjysk sygehus

6) Status på DSFI

a. Første projektgruppemøde er afholdt. Vi har bedt klubberne om at melde tilbage med
AUS ansvarlige, som der bliver afholdt et møde med i juni.
i. Faste ugentlige kontortider for projektgruppen

b. Budgettet til kunstnere er faldet
c. Sikkerheden er blevet skærpet

7) Kursusvirksomheden (SR-event):

a. Forventes rykket til slutningen af juni-måned.
b. Oplæg af Thomas Pape.

Diskussion/beslutninger

1. Lapoint som erstatning for skituren
a. Oplæg v. Amanda

b. I kan evt. tjekke disse videoer ud:

https://www.youtube.com/watch?v=oWOnrRQsgkY&t=4s

c. https://www.youtube.com/watch?v=LLZ_HROxF7I
Noter:

-

-

Tilbud er blevet indhentet fra LaPoint.

Der er to mulige lokaliteter

a. Marokko (billigst)
-

b. Portugal (dyrest)

Prisen vil være eksl. Flybilletter (som skal bestilles individuelt) = 2.900

(Marokko)

-

Lapoint vil opkræve et gebyr på 10% hvis flybilletterne skal inkluderes

-

Muligheden for at placere afgange udenfor eksamensperioder (august).

-

Januar er en mulighed i Marokko (nogenlunde samtidigt med skituren)

-

-

-

Spørgsmål om ansvar for gruppen der rejser afsted.

Portugal er fuldt booket i august 2019.

Hvor selvkørende er det/skal det være?

a. Sv: Det skal sandsynligvis være en guide – Enten fra firmaet

eller foreningen. Behov for en form for fællesskab forbundet
med turen. AUS sørger for tilmeldelse i en gruppe. Fuld
deltagelse fra AUS’s side ved første tur.

b. Størrelse: Ca. 20-30 deltagere, men ser gerne at pladserne fyldes
op: 43 pladser i Marokko, 110 i Portugal.

c. Skal finde ud af om tilbudsprisen er inkl. el. eksl. Moms.

d. Amanda undersøger ledighed i januar.

e. Vi forsøger at få forhandlet en aftale, hvor der kan blive en
2. Projekt Multihus Møllevang

gratis plads pr. antal deltager (til os fra AUS)

a. Oplæg v. Amanda

Noter:

Brugerinddragelsesmøde vedr. multihus ved Møllevangsskolen:
a. Klublokale til fester/møder
b. Klatrevægge

c. Springgymnastik

d. Løbebane og crossfit
e. Non-profit
f.

De skal først samle et driftsregnskab for projektet. Derfor finder
de kunder.

g. Spørgerunde ved medlemmer om hvorvidt tiltaget ville være
relevant, og om prisen er til at betale.

h. Hvis vi giver tilsagn om deltagelse, så skal der stilles krav.
i.

Født ud af et behov for et samlingspunkt for kulturer.

j.

Tilbyde lokaler og faciliteter til foreninger

l.

Invitere Lars til næste møde og bede ham uddybe projektet

k. Der skal planlægges en opfølgning vedr. økonomien.

Hvad er AUS’ rolle?:

i.

Konkretisér AUS’ involvering i projektet.

Sv: De var interesserede i AUS’ foreningsarbejde og kontakten hertil.

Er det et medlemskab de tilbyder?

SV: Man kan leje sig ind i lokaler, men fokus kan være på foreninger.

Kan det fyldes op i dagtimerne?

SV: Måske kan Møllevangskolen fylde dagtimerne ud, udenfor

spidsbelastningerne

Afrunding
•
•

Eventuelt

Næste IU møde
o

•

Så snart det nye IU er på plads, så aftales en dato i juni måned.

Repræsentantskabsmødet d. 27. maj
o

Thomas fra DAI er dirigent


o
o

Oplæg fra Thomas om DAI.

Punkter til dagsordenen

Skal vi have et oplæg om gymnastiksalen? Eller andre oplæg?


Erik: ”Det tror jeg ikke.”  Vi afventer afklaring fra bygherren.

