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: 25-08-2021
Mødelokale: Styrelsen (et af Studenterrådets mødelokaler)
Indkaldte: Erik Meineche Schmidt (Formand), Tenna Skyum Donslund (ASV), Caroline Gram (ASG),
Frank Richard Semakula (JAI-F), Johan Obenhausen Selmer (JAI-H/AUS), Asbjørn Ravn Rasmussen
(SR).
AUS: Freja Bang Lauridsen, Mathilde Risom Mathiasen.
Fraværende: Caroline Gram (ASG), Asbjørn Ravn Rasmussen (SR).

Dagsorden
Formalia
1. Godkendelse af dagsorden.
a. Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidst.
a. Godkendt.
Information:
1. Surftur til Klitmøller – Mathilde og Freja (AUS).
a. Veloverstået, kæmpe succes med glade deltagere, et lille underskud for AUS
grundet den lave billetpris.
b. Underskuddet skyldes udelukkende, at AUS har indvilget i at dække Freja og
Mathildes udgifter i forbindelse med surfturen.
c. Overordnet set var turen en stor succes – en succes vi går efter at gentage i 2022.
2. Mandags-Move i efteråret – Mathilde og Freja (AUS).
a. I foråret afholdt vi en række Mandags-Move arrangementer, hvilket der var stor
opbakning til. Dette efterår kører vi endnu en række arrangementer.
b. Arrangementerne finder sted hver mandag klokken 16-18 i Universitetsparken.
Første gang på dette semester er mandag den 13. september.
c. Vi har dog den udfordring, at den eneste klub, der har tilmeldt sig ind til videre er
cykelklubben. Vi opfordrer derfor alle klubber, der har lyst til at afholde en
Mandags-Move-træning, til at skrive sig på i det tilmeldings-Google-Docs, vi har
sendt rundt på mail.
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d. Ét problem, vi ikke har overvejet tidligere er, om pladsen, hvor Mandags-Move
afholdes, kunne tænkes at være for smattet efter DSFI, der afholdes weekenden
før.
e. Har vi styr på en tilladelse til brug af pladsen?
i. Mathilde kontakter Anders Moestrup efter den 1. september, hvor vi er
blevet bedt om at henvende os.
3. AU Run – Mathilde (AUS).
a. Motionsløb i Universitetsparken i samarbejde med SR og Studenterhus Aarhus.
i. Herunder hjælp fra DGI (vi lejer målportal etc. billigt igennem DGI).
b. Motionsløbet løber af stablen den16. oktober – og tilmeldingen åbner allerede i
næste uge.
i. 500 startnumre til salg.
ii. Koster en 50’er – her får man en t-shirt, en goodie bag samt adgang til
afterparty i Stakladen om aftenen.
4. Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag – Mathilde (AUS) og Johan (JAI-H/AUS).
a. Johan (JAI-H/AUS) er blevet ansat som AUS’ DSFI-ansvarlige i første omgang indtil
den 1. oktober.
i. I fællesskab er Johan og Erik dog blevet enige om, at Johans ansættelse
fortsætter året ud, hvor han fungerer som tredje mand i den daglige ledelse.
b. Status på DSFI, der afholdes fredag den 10. september:
i. Entrépris på 50kr for fredagsbaren – 75kr hvis man også gerne vil være med
i sportsturneringerne til idrætsdagen.
ii. Der er på skrivende tidspunkt solgt 3200 billetter til selve fredagsbaren (ud
af 10.000 billetter. Måske antallet øges til 15.000, hvis regeringens
retningslinjer ændres efter den 1. september).
iii. Der er også solgt er betydeligt antal billetter til idrætsdagen.
c. Frank (JAI-F): Oprydningen lørdag efter DSFI var rimelig kaotisk sidste gang (i 2019)
– er der en plan for oprydningen i år?
i. Det er Studenterrådet, der står for oprydningen. Mathilde og Johan minder
SR om vigtigheden i en struktureret oprydning.
Diskussion/beslutninger:
1. Samarbejde med Annex-Hallen – Mathilde, Freja (AUS) og Johan (JAI-H/AUS).
a. Der er indgået et samarbejde med Annex-Hallen som erstatning til den
gymnastiksal, vi blev frataget sidste år. Dette efterår skal fungere som prøveperiode
for at se, om samarbejdet fungerer og om der er efterspørgsel på leje af banerne –
efter nytår skal det så besluttes, hvorvidt samarbejdet skal fortsætte.
b. Status på adgangskontrolsystem og bookingsystem (Acces Technology og Zakobo).
i.
Adgangskontrolsystem (Acces Technology): Annex-Hallen har på nuværende
tidspunkt kun en gammeldags lås på deres hal. Hvis udlejningen af baner via
AUS skal fungere, kræver det, at hallen får et adgangskontrolsystem af den
ene eller anden slags.
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ii.

Mathilde har sammen med Annex-Hallen været til møde med Acces
Technology og har fundet frem til en fornuftig løsning, hvor man, når man
booker en bane, får tilsendt en kode, der giver adgang til Annex-Hallen og
badminton-leje i dén time, man har booket.
iii.
Bookingsystem (Zakobo): Vi har købt et bookingsystem, der taler sammen
med adgangskontrolsystemet, gennem Zakobo. Spørgsmålet er, om vi kan få
systemet op at køre inden den 1. september, hvor det gerne skulle være
muligt for studerende at booke baner i Annex-Hallen?
c. Erik (Formand): Er det en idé at oprette en 19. forening, der huser de, der opretter
sig som medlem i vores bookingsystem til Annex-Hallen?
i.
Hvad gør man ellers med dem, der opretter sig som AUS-medlemmer?
1. Johan (JAI-H/AUS) kontakter Mogens (Annex-Hallen) for at høre,
hvad der kræves af AUS/hvad der er smartest i den forbindelse.
2. Repræsentantskabsmøde tirsdag den 7. september klokken 19.
a. Overblik over hvor mange og hvem, der er på valg samt hvor mange nye IU’ere, der
skal vælges.
i.
Tenna (ASV) og Caroline (ASG) stopper i IU, da de er trådt ud af deres
respektive bestyrelser. Frank (JAI-F) og Johan (JAI-H) fortsætter begge to.
ii.
På repræsentantskabsmødet skal vi altså finde to IU’ere: Én studerende og
én ikke-studerende.
b. Erik spørger Jens Bundgaard, om han endnu engang vil være dirigent på mødet.
c. Vigtige punkter til dagsordenen? Under punktet ’indkomne forslag og særlige
meddelelser’.
i.
Vi skal huske at minde klubberne om at skifte administrationssystem, da
Klubmodul lukker 1. oktober.
3. Godkendelse af årsregnskabet for 2020.
a. I udarbejdelsen af 2020-regnskabet er der blevet fundet en stor fejl i 2019regnskabet angående betaling af underskud fra et tidligere DSFI-arrangement.
Fejlen er udbedret i 2020-regnskabet.
b. 2020’s underskud skyldes, at vi i 2020 betalte underskuddet fra DSFI 2019.
c. Frank (JAI-F): Hvorfor har Kenikan fået 7000kr udbetalt i tilskud i 2020, når de ikke
deltager på DSFI?
i.
Kenikan havde meddelt, at de gerne ville deltage i DSFI i 2020 – dette blev
dog desværre aflyst, men deres intentioner var der. De skal dog ikke have
støtte for 2021, fordi de ikke deltager til DSFI i år.
Afrunding
1. Eventuelt.
a. To klubber ”Discgolfklubben Opdrift” og ”Roundnet Aarhus” har udtrykt interesse i
at blive medlem af AUS. Dette er dog et punkt, hvor der er blandede meninger. På
næste IU-møde lægger vi en plan for eventuel optagelse af nye klubber i AUS.
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b. DR har kontaktet os angående ”Danmarks Motionsuge”, som de afholder i
samarbejde med DGI i uge 41. De er meget interesserede i vores Mandags-Movekoncept, som de gerne vil inddrage i ”Danmarks Motionsuge”. Måske det endda er
muligt at få en rapporter fra DR ud til at dække den uges Mandags-Move.
i. Klubberne er også velkomne til at holde åbne træninger i den forbindelse.
i. Det er en god idé snart at skabe os et overblik over hvad for noget udstyr vi
har på hvilke depoter. Mathilde, Freja og Johan (AUS) står for at lave en
status over vores to depotrum (depotrum i Studenternes Hus og under
gymnastiksalen), når vi igen har tid – ud på efteråret.
c. Hvor i verden befinder vores Teqball-bord sig?
i. Mathilde skriver til Martin og hører ad.
2. Næste IU-møde.
a. Dato for næste IU-møde finder vi efter repræsentantskabsmødet, når der er styr på,
hvem de nye IU’ere er.
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