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Mødedato: 25-06-2019 
Mødelokale: Styrelsen (Studenterrådet)  
 
Indkaldte: Erik Meineche Schmidt (Formand), Maria Wieborg Jacobsen (ASV), Mads Møller 
(Badminton), Marie Dall (SR), Sofie Lauritzen Pihl (JAI-H), Signe Storgaard (AUU), 
Caroline Gram (ASG), Malene Kræpping (JAI-H).  
AUS: Martin Bruhn, Amanda Timmermann, Frederik Schnefeld 
Gæster: Søren og Mio fra Multihus Møllevang-projektet 
 
Fraværende: Maria, Caroline, Frederik 
 

Dagsorden 
 
Formalia 
 

1. Valg af referent 
1. Amanda 

2. Godkendelse af referat fra sidst 
1. Godkendt 

3. Godkendelse af dagsorden 
1. Tilføjelse af to punkter under eventuelt.   

 
Diskussion/beslutninger: 

1. Multihus Møllevang: Besøg af Søren og Mio, som vil fortælle om projektet og svare 
på spørgsmål.  

1. Projektet går ud på at lave et nyt multihus, der skal fungere som et 
samlingspunkt for området Møllevang mm.  

2. Økonomisk støtte fra kommunen og private fonde. 
3. Den primære målgruppe er folk i det omkringliggende område. Fra Aarhus N 

til Ceresbyen. Området har ikke nogle idrætsfaciliteter. 
4. Huset skal bestå af en stor hal til håndbold etc. samt mange mindre rum der 

kan bruges til alt muligt lige fra fitness til bridge til en cafe. Taget bliver også 
til en aktiv zone: løbebane, tennisbane, crossfit etc. Derudover kommer der 
bl.a. også til at være et fælles klubhus, en springgrav og meget mere. Men 
planen forfines/justeres løbende alt efter hvilke ønsker brugerne har (ønsker 
som indsamles gennem brugerinddragelsesmøder).  

5. Udviklingsprocessen er ret intensiv og huset skal gerne stå færdigt ultimo 
2021.  

6. De ønsker at bruge AUS til at skabe aktivitet i huset. De har bevidst undgået at 
tage de meget store spillere ind såsom AGF gymnastik eller lignende. De vil 



hellere have mange forskellige foreninger/give muligheder og faciliteter til de 
mindre foreninger.  

7. Klubberne kan få mulighed for at få førsteret til at vælge tider i huset, mod et 
”samarbejde”, hvor klubberne skal tilbyde nogle mindre træningsforløb til 
børn. Hvor klubberne således er med til at udbrede deres sport og hjælper med 
at aktivere nogle børn. Man får altså adgang til nogle primetime træningstider 
i huset (ca. 16-22) og giver så samtidig noget tilbage til lokalområdet.  

8. Martin: Der er stor efterspørgsel på faste træningstider fra vores klubber. 
9. Malene: Vi vil meget gerne have en hal der er tættere på, derfor er der bestemt 

interesse fra håndboldklubbens side.  
10. Erik: Hvad med driftsøkonomien?  

1. Søren: En aftentime for en håndboldklub koster mellem 250 og 300 kr. 
i leje (ca. samme pris som andre haller på privat niveau, hvorimod det 
kommunale niveau er nede omkring de 60 kr. i timen). Der bliver 
differentierede priser alt efter hvornår på dagen man vil leje. 
Dagstimerne bliver meget billige. Generelt er priserne lagt på et fair 
niveau, og de giver adgang til nogle lækre faciliteter.  

11. Erik: Det giver muligheden for attraktive timer og det ligger et fremragende 
sted. Men det er svært som AUS at lave løfter på alle vores foreningers vegne 
om hvad de skal ligge i projektet. Vi må drøfte projektet og hvad vi kan 
gøre/hvad vores rolle i det skal være. Vi skal have fat i alle foreningerne og 
høre dem ad. Vi kan også indkalde klubberne til et møde der specifikt handler 
om det her.  

 
Information 
 

1. Vi har holdt repræsentantskabsmøde - velkommen til de nye medlemmer i IU. 
2. Status på DSFI 

1. Det kører som det skal med projektgruppemøder. 
2. Infomøde med klubbernes DSFI-ansvarlige er torsdag d. 27. juni.  
3. Budgettet mangler stadig at blive kørt igennem med Frederik fra SR. 

3. Status på samarbejde med DGI (Østjylland). 
1. Erik og Frederik havde et møde med dem (et projekt Nikolaj startede). 
2. De vil gerne investere nogle penge i øgede aktiviteter ift. børn etc. ”Bevæg dig 

for livet”-projektet.  
3. De vil gerne starte et fælles projekt med AUS som skal give dem bedre 

muligheder for at løfte nogle penge ud af DGIs nationale fond. De går således 
ikke ind til projektet med en pose penge på nuværende tidspunkt.  

4. Studenterhuset er også involveret men har ikke de store interesser i projektet.  
5. Erik: Det der kunne være en mulighed er, at man kunne knytte nogle 

foreninger til AUS, som ikke er så interesserede i pengene men i at få kontakt 
med os studerende. Der skal være et samarbejde med nogle klubber, der 
repræsenterer noget, AUS ikke har (eksempelvis tennis). Så AUS på den måde 
får en bredere udbud af sport, uden at foreningerne som sådan hører 
under/bliver en del af AUS. Formålet er at vi kan hjælpe med at vise 
studerende videre til andre klubber, næsten ligegyldigt hvilke ønsker, folk 
kommer med. Vi kan godt være med til at formidle noget til en bredere kreds 
end der hvor vi har foreninger. 

6. Forslaget er at DGI finansierer en person, der kan indgå i AUS’ ledelse.  



7. Der er en strategisk og politisk fordel for AUS overfor universitetet i det – det 
sender et stærkt signal om betydningen af idræt og sport og AUS. Det ville 
give god mening PR-mæssigt især i rusuger, hvor AUS på den måde kan 
tilbyde de studerende nærmest alle sportsgrene og give de studerende gode 
oplevelser med at finde en klub/en sportsgren. 

8. DGI havde ikke selv mange konkrete ideer til et samarbejde.  
9. Erik: Er der nogen der er interesserede i at være med til et møde med DGI om 

dette? Frederik er selvskrevet. Sofie vil gerne. Erik tænker, at Maria måske 
også har lyst. 

4. Årsregnskabet - mangler der stadig underskrifter? 
1. Kun Maria mangler. Amanda skriver og spørger Maria om hun kan komme 

forbi kontoret en dag og skrive under. 
5. Information om og status på AUS’ surftur med Lapoint  

1. Første tur bliver i uge 5, 2020, hvor de 43 pladser på campen i Marokko er 
reserveret til os. Hvis det er en succes, kan vi altid overveje at prøve med en 
tur i august også.  

2. Prisen pr. person er 3.125 kr. og inkluderer: 
1. Transfer fra og til lufthavnen i Marokko. 
2. Syv overnatninger. 
3. Syv morgenmadsbuffeter  
4. Fem aftensmads buffeter.  
5. Fem surf lektioner á to timer. 
6. Surfudstyr til rådighed alle syv dage.  
7. Surfteori for alle tre surfniveauer. 
8. To yoga sessions. 
9. Organisering af udflugter. 

3. AUS’ rolle er som sådan ”bare” at formidle tilbuddet. Ugen er planlagt af 
Lapoint og deres ’social hosts’ på stedet fungerer som guides/kontaktpersoner 
ifm. spørgsmål og sikrer at ugen kører smooth.  

4. AUS får en gratis ’pakke’/rejse pr. 10 betalende gæster.  
5. Lapoint har lavet plakater til os, som vi kan hænge op rundt omkring på uni.  
6. De vil gerne arrangere (og har budgetteret med) et info-møde for dem der skal 

afsted.  
7. Facebook begivenheden kommer op engang efter sommer, hvor vi starter 

promoveringen af turen. 
8. Amanda har fået links til tilmeldingen og til selve portalen, hvor det er muligt 

at se hvor mange og hvem der tilmelder sig etc.  
9. Amanda har opdateret hjemmesiden, som nu har en tekst om vores surftur i 

stedet for skituren.  
10. Opsummeret er al planlægning klaret, og vi venter nu bare på at starte med at 

promovere turen. Lasse er tilgængelig for spørgsmål under hele forløbet.  
11. Konkurrence til DSFI: Lapoint udlodder 2x surftur som vi kan bruge ifm. en 

konkurrence (mod at de bliver promoveret på en eller anden måde). Den idé 
tages videre til DSFI projektgruppemøde.  

 
Afrunding: 

1. Eventuelt  
1. Mail fra Aarhus Mad og Marked: De spørger om der er nogle af vores 

foreningsmedlemmer, der har lyst til at stå i bar til Tall Ship Races d. 1.-4. 
august. Hvis vi stiller med 40 mand, kan de tilbyde 100.000 kr. i betaling. Det 



drejer sig om ca. 1550 timer i alt og mellem 80.000 og 120.000 til foreningen 
alt afhængigt af antal frivillige, vi kan stille til rådighed. 

1. Amanda sender tilbuddet ud til klubberne. Evt. kan nogle klubber gå 
sammen, hvis de ikke er nok.  

2. Studiestartsmessen: Hverken Amanda eller Frederik har mulighed for at 
deltage. Kan vi finde en stand in, således at AUS kan have stand én af dagene, 
og derudover give klubberne lov til at vælge sig ind på de to andre dage?  

1. Kan vi lægge noget materiale og sætte en roll-up frem, så man kan se 
at det er AUS - men stadig lade folk fra klubberne stå der som 
repræsentanter.  

2. IU-medlemmer kunne være stand in for Amanda og Frederik.  
3. Malene: Kan vi få standen til at se mere professionel ud? Mere 

indbydende. 
4. Kan vi fikse noget man kan dele ud? Lave en konkurrence med noget? 

Mere interaktion med de besøgende. Kan vi bruge delfinen til noget? 
(blikfang).  

5. Kan vi spørge Nikolaj om han mod betaling kan være AUS 
repræsentanten i år? Eller Emma.  

6. Vi kan lave et studiemesse-team, som tager teten videre herfra: Malene 
og Sofie vil gerne hjælpe. De andre i IU vil også gerne hjælpe, hvis der 
bliver brug for det. Hvis Nikolaj vil/kan hjælpe bliver han også en del 
af det team.  

3. Sofie: Får man mulighed for at komme med rundt til AUS-oplæggene i 
rusugen? Både for at promovere klubben lidt og for at fortælle om hvordan det 
er at være med i en AUS klub/hvad man får ud af at være med.  

1. Amanda overvejer den mulighed. 
2. Næste IU-møde: Afholdes torsdag d. 22. august kl. 17.  

 


