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Mødedato: 05/12 - 2016
Dagsorden til IU-møde
Indkaldte: Erik Meineche Schmidt (Formand), Maria Wieborg Jacobsen (ASV), Pernille Andersen
(JAI-F), Sana Doost (SR), Peter Kusk Mott (AUU), Katrine Hviid (TAAF)
AUS: Camille Pedersen, Nikolai Andersen, Christian Albertsen
Fraværende: Maria

Formalia
1. Valg af referent
•

Camille

2. Godkendelse af referat
•

Godkendt

3. Godkendelse af dagsorden
•

Godkendt

Meddelelsespunkter
4. Opdatering på nye lokaler (Erik)
•

Lokalet, som var tiltænkt til motionscentret, er ikke til rådighed for alligevel, da AU
ønsker at leje det ud.

•

Skulle der opstå en mulighed for at få et andet lokale, er vi åbne for det.

•

Der kommer snarest en aftale omkring den gymnastiksal, som vi får til rådighed.
Adgangskort til bygningen bliver speciallavet til os i samarbejde med AU byg.

5. AU kommunikation reklamefilm (Camille)

•

AU kommunikation har kontaktet os og tilbudt at lave en reklamefilm, som kommer
på Aarhus Universitets facebookside. Da Camille i forvejen er ved at besøge alle 16
sportsklubber, tager AU kommunikation med på 3 af disse besøg. Det bliver
henholdsvis JAI fodbold, AUS Basket og ASG, som kommer med i reklamefilmen.

6. Skitur (Christian)
•

Vi er ca. 50 der skal afsted på tur i 2017.

7. Økonomi (Erik)
•

Christian og Erik er nu blevet færdige med at beregne tilskuddet til de forskellige
foreninger.

•

Opgørelsen af antal studerende er blevet opgjort på meget forskellige måder. Nogle
klubber har gjort det meget præcist og nogle klubber mindre præcist. Vi præcisere
yderligere for klubberne hvordan vi ønsker opgørelsen på det kommende
formandsmøde.

•

AUS har ikke været tydelige nok omkring, hvilke driftsudgifter, man kan få tilskud
for hos os, det præciseres også til formandsmødet.

•

Vi benytter erfaringerne fra denne gang til at forbedre det til næste gang, at der skal
indberettes medlemstal. Der skal være rimelighed hele vejen rundt.

Punkter til diskussion
8. Bestyrelseskursus hos DGI (Camille)
•

Klubberne har efterspurgt et bestyrelses-/foreningskursus som kan tilbydes de nye
medlemmer af klubbernes bestyrelser.

•

Kurset ønskes placeret i foråret efter klubbernes generalforsamlinger.

9. AUS-sekretariat (Katrine)
•

Ved udskiftning i sekretariatet ønskes det, at der sættes fokus på, hvordan man laver
nogle gode overgange.

10. Nye AUS-medlemsklubber (Erik)
•

Vi har i øjeblikket ansøgninger liggende fra bordtennis, golf og lacrosse.

11. Jf. møde oktober: Aktivitetsforeningens vedtægter (Erik)
•

Det besluttes, at der ikke tages imod flere bookinger i øjeblikket.

•

Vi lukker Aktivitetsforeningen fra foråret 2017, når der ikke er flere af de bookinger,
som i forvejen eksisterer.

•

Vi tænker i retning af at bruge vores gymnastiksal i fremtiden som et alternativ.

12. DSI (Nikolai)
•

AUS har et samarbejde med AU Elitesport, der arbejder for at genetablere og
forbedre DSI.

•

Nikolai har endvidere kontaktet de andre universiteter i Danmark, og de fleste virker
umiddelbart interesserede, men skal have noget mere konkret at arbejde ud fra.

Punkter til beslutning
13. Klubmodul (Christian)
•

AUS har i øjeblikket en standardpakke, hvor der er 10 medlemsklubber tilknyttet. De
fik sat hjemmesiden op for længe siden, men ikke alle siderne er opdateret nu. I
denne aftale betaler klubberne selv for at få en opgradering.

•

Christian kontakter klubberne og forhøre sig om, hvem har lyst til at have
klubmodul.

14. Dato for næste møde
•

9. februar 2017 kl. 17.00

15. Dato for Formandsmøde
•
16. Evt.

9. februar 2017 kl. 19.00

