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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: 28-02-2022  

Mødelokale: Mødelokale 1.3 

 

Indkaldte: Erik Meineche Schmidt (Formand), Frank Richard Semakula (JAI-F), Johan Obenhausen 

Selmer (JAI-H/AUS), Rasmus Thøgersen (Aarhus Ultimate), Asbjørn Ravn Rasmussen (SR). 

 

AUS: Freja Bang Lauridsen, Mathilde Risom Mathiasen.  

 

Fraværende: Rasmus Thøgersen (Aarhus Ultimate), Erik Meineche Schmidt (Formand).  

 

Dagsorden 

  

Formalia 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Godkendelse af referat fra sidst. 

 

Information 

1. Status på ansættelse af ny DSFI-ansvarlig. 

a. I alt har vi modtaget12 ansøgninger til stillingen, heraf har vi haft fire til 

ansættelsessamtale. Freja, Johan og Mathilde (AUS) skal i samarbejde med Erik 

finde frem til, hvem af de fire kandidater, der skal ansættes. Den DSFI-ansvarlige 

ansættes hurtigst muligt herefter. 

2. Freja og Johan (AUS) har været til opstartende DSFI-møde med SR’s sekretariatsleder, 

Thøger, og SR’s DSFI-projektleder, Astrid. 

a. SR budgetterer efter et overskud igen i 2022 – dette skyldes primært indtægter fra 

entrébilletter, som vi, ligesom i 2021, regner med at køre med i 2022. 

b. Det har været på tale, at AUS fremover skal være ansvarlige for oprydningsplanen 

om lørdagen. Dette giver mening, da det er AUS’ frivillige der står for oprydningen. 

AUS’ DSFI-ansvarlige har dog ikke overblik over pladsen på samme måde som den 

pladsansvarlige hos SR, hvilket taler imod dette forslag. Alternativt skal opgaven 

derfor ligge hos SR’s pladsansvarlige.   

 

 

 

 



 2 

Diskussion/beslutninger 

1. Status på Annexhallen-projektet. 

a. Generelt høj belægning på banerne. Vi er stort set oppe på halv belægning hver 

tirsdag og torsdag – nogle dage endda endnu højere.  

b. Problem angående ketchere og bolde, der forsvinder fra AUS-skabet. Skal vi 

fremover tilbyde denne service?  

i. Johan (AUS): De ketchere, vi troede var forsvundet/stjålet, er faktisk slet 

ikke væk – deres strenge er blot sprunget, og de kræver derfor en 

genopstrengning. Dette vil Annexhallen gerne ordne for os imod betaling på 

150kr per ketcher. Dette er en lukrativ aftale, da en ny ketcher ellers koster 

omkring 500kr. Johan sørger for, at de nyopstrengede ketchere kommer på 

plads.  

ii. Vi bør lave et skilt med instrukser til brug af AUS-skabet. Her skal blandt 

andet stå, at man skal huske at lukke og låse skabet efter sig og lægger 

ketchere og bolde tilbage efter brug.  

1. Freja (AUS) sørger for at lave et sådan skilt, som Johan (AUS) hænger 

op i hallen.  

c. Den daglige ledelse og IU ser gerne, at vi endnu engang forlænger aftalen om 

booking af baner med Annexhallen (den nuværende aftale udløber ved udgangen af 

marts.) Denne forlængelse kommer ikke til at være nogen stor økonomisk 

belastning for AUS, da belægningen efterhånden har ramt de 50% alle dage, og 

projektet derfor går i 0.  

i. Annexhallen skal have nyt gulv i maj, hvorfor et forslag kunne være at 

forlænge aftalen til maj måned. 

d. Johan (AUS) sørger for at lave et økonomisk overblik over Annexhallen-projektet, så 

vi kan få et overblik over indtægter og udgifter.  

2. Samarbejder med klubber – hvad gør vi herfra?  

a. Quidditch, Roundnet og Beachvolley har alle udtrykt interesse for et samarbejde. 

b. Vi har brug for mere klare ”betingelser”/en mere klar beskrivelse af, hvad det vil 

sige at have et samarbejde. 

i. Lige nu er kravene til samarbejdsklubberne følgende: 

1. At have en billigere pris for studerende end for øvrige medlemmer. 

2. At holde minimum ét årligt åbent hus-arrangement henvendt til 

studerende.  

c. Desuden bør vi overveje, hvordan samarbejdsklubber skal fremgå af vores 

hjemmeside. På lige fod med de reelle medlemsklubberne eller ej? 

d. Da Erik ikke deltager på dagens møde, diskuterer vi dette punkt mere uddybende 

ved senere lejlighed. 

3. Opdatering på samarbejde med Mollerup Golf Klub. 

a. Mathilde, Freja og Erik (AUS) har været til møde med Mollerup Golf Klub den 27-01-

2022. Her blev vi enige om, at hverken Mollerup eller AUS ser nogen fordel i, at 
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Mollerup optages som medlemsklub. Derimod er et samarbejde yderst relevant for 

begge parter! 

b. Næste step er i samarbejdet er, at Mathilde (AUS) holder et møde med Mollerup 

Golf Klub i morgen d. 01-03-2022 for at diskutere påbegyndelse af et opstartsforløb 

henvendt til studerende.   

4. Opdatering på e-sport-projektet. 

a. E-sport-projektet er stagneret. Der er i øjeblikket 15 medlemmer i 

Facebookgruppen, men det har, så vidt vi ved, endnu ikke været muligt at få stablet 

et reelt fællesskab på benene. 

b. Johan (AUS) kontakter den e-sports-ansvarlige, Jonas, og får stablet et møde på 

benene, så vi kan give projektet endnu et skud.  

c. Freja (AUS) laver desuden en e-sports-plakat, som kan ophænges rundt omkring på 

AU som reklame for initiativet. 

5. Status på udvidet repræsentantskabsmøde med indlæg fra DGI. 

a. DGI (måske Anne – måske en anden) vil gerne komme og stå for et indlæg om GO-

begreberne. 

i. Mathilde (AUS) og Anne har været i kontakt og aftalt, at Anne kommer og 

holder oplæg.  

ii. Freja undersøger mulighederne for catering. Ana Frugt og Grønt på Trøjborg 

kunne evt. være en mulighed. 

6. Status på tema-sparringsaften i foråret (faciliteret af DGI) som forlængelse af 

Lederakademiet.  

a. Meget få klubber har meldt tilbage på forslaget – faktisk kun JAI-F og Jydsk 

Akademisk Jagtforening.  

b. Derfor besluttes det, at arrangementet udskydes midlertidigt til efter 

sommerferien.  

7. Samarbejder med Studenterhus Aarhus – Johan (AUS). 

a. Studenterhus Aarhus vil gerne holde et selvforsvarskursus for kvinder, og har i den 

forbindelse hørt os, om vi vil være medansvarlige. Det vil vi gerne og ser blandt 

andet Kenikan som oplagte at hive med ind over projektet. 

i. Freja (AUS) svarer Sigrun på henvendelsen og kontakter ligeledes Kenikan. 

b. Johan (AUS) har snakket med Studenterhus Aarhus om, at deres løbeklub, Run for 

Friendship, er en åbenlys samarbejdsklub til AUS. Dette går vi videre med, ligesom 

vi gør med de andre mulige samarbejdsklubber (se punkt 2a). 

8. Fodbold – Mathilde (AUS). 

a. Mathilde har modtaget en henvendelse fra CAF-IF (fodboldklub på idræt), der gerne 

vil stable et stort fodboldarrangement på benene – de mener dog, at vi, i AUS, 

arrangerer noget lignende? 

b. Det gør vi ikke (udover fodboldturneringen til DSFI), men vi vil gerne være med ind 

over som sparringspartner/medarrangør, hvis de beslutter sig for at gå videre med 

idéen. Vi har dog det forbehold, at JAI-F også skal være inviteret.  

 



 4 

Afrunding 

1. Eventuelt. 

a. DGI har spurgt om vi, i forbindelse med Royal Run, vil arrangere et såkaldt Royal 

Side Run. I tilfælde af at det kan kombineres med AU RUN, kunne dette være en 

mulighed. Det ser dog ikke ud til at være tilfældet, og vi beslutter ikke at lægge 

yderligere kræfter i projektet. 

b. Vi skal snart påbegynde planlægningsarbejdet til årets surftur, der efter planen 

mere eller mindre skal være en kopi af sidste års tur til Klitmøller. Først og 

fremmest skal vi dog have fastlagt nogle datoer, inden vi kan kontakte Westwind 

surfskole og campingpladsen i Klitmøller. 

2. Næste IU-møde. 

a. Næste møde er onsdag d. 30. marts 17.00-19.00. 
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