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Mødedeltagere: 

Erik (Formand, IU), Stine Bruun (JAI-F), Pernille (JAI-F), Katrine (TÅF), Nikolaj (AUS), Camille 

(AUS), Lone (AUS), Anders (ASG), Christian (ASG), Malene (ASG), (AUS Basket), Daniel (IU og 

JAI-H), Sofie (JAI-H), Søren (JAI-H), Helena (TÅF), Allan (TÅF), Pernille (TÅF), Peter (IU og 

AUU), Signe Freja (AUU), Kim (SK1968), Jakob (SK1968), Morten (ASS), Karina (JAJ), Thomas 

(Idrætssamvirket)   

 

1. Valg af dirigent og referent:  

Dirigent: Thomas Ahrentz (Idrætssamvirket) 

Referent: Camille Pedersen (AUS) 

2. Godkendelse af referat fra sidste ordinære repræsentantskabsmøde:  

Godkendt 

3. Idrætsudvalgets virksomhed ved AUS-formanden: 

Formanden fra IU gennemgår højdepunkterne for det seneste år. Paraplyorganisationen AUS 

samt nuværende IU’s medlemmer præsenteres.  

AUS’ aktiviteter i 2015 gennemgås som det første punkt. Skituren var et populært 

arrangement med cirka 200 deltagere. AUS har en Aktivitetsforening, hvor der har været en 

nedgang i aktiviteterne i år. Denne nedgang tilskrives en tidligere medarbejders (AUS) 

afgang og den manglende overlevering af ansvaret til den sportsansvarlige hos AUS. 

Fremover skal der tages mere hånd om aktivitetsforeningen. Danmarks Største Fredagsbar 

og Idrætsdag (DSFI) havde for AUS et overskud på ca. 75.000 og arrangementet var en 

succes. Netop nu er en ny økonomisk aftale omkring arrangementet under udformning i 

samarbejde med Studenterrådet. Her tænkes der særligt på en aftale omkring mål for 

overskud og overskudsfordeling.  



Der er blevet afholdt et formandsmøde med deltagelse af 15 ud af 18 medlemsklubber, 

hvilket var en succes. IU har afholdt og holder fortsat møde en gang om måneden sammen 

med den daglige ledelse fra AUS, som består af: Lone Damsbo (Økonomiansvarlig), 

Camille Pedersen (Kommunikationsansvarlig) og Nikolai Andersen (Sportsansvarlig). 

Der har været problemer med AUS’ hjemmeside. AUS har fået ny hjemmeside og samtidig 

et nyt e-mail-system, der vidner om tilknytning til Aarhus Universitet.  

På IU’s opfordring har de enkelte sportsklubber fået et engelsk afsnit på egen hjemmeside af 

hensyn til udenlandske studerende.  

Et andet punkt i gennemgangen af højdepunkter angår årets væsentlige beslutninger.  

Det er blevet besluttet, at motionscentret i sin daværende form skulle nedlægges. Aarhus 

Universitet har tilbudt, at AUS huslejefrit kan overtage den gamle gymnastiksal på det 

tidligere Aarhus Seminarum. Bygningerne er dog under renovation. IU spekulerer i 

muligheden for et nyt motionscenter, men hvorvidt der kommer et nyt motionscenter er 

endnu meget usikkert. 

IU har besluttet, at det ikke skal være eksklusionsgrund, at klubben undlader at deltage i det 

årlige arrangement, DSFI, men retten til AUS-tilskud opgives, hvis en klub undlader at 

deltage. Derudover er der lavet en ny tilskudsmodel.  

Et nyt tiltag hos AUS er, at der skal nyt liv i organisationen DSI (Danske Studenters 

Idrætsforbund). Det kan både være på venskabsbasis og med henblik på etablering af 

diverse turneringer og arrangementer.  En formel etablering af DSI er klar snart.  

   

4. Fremlæggelse af AUS’ regnskab:  

Regnskabet kan fremsendes som bilag på mail ved kontakt til Lone 

Damsbo: okonomi@aus.au.dk  

Resultatopgørelse (inkl. 5 noter) og balance for 2015 gennemgås af Lone Damsbo (AUS). 

Resultatopgørelsen for 2015:  

Årsresultatet indebar et overskud på 76,572,65 kr. Den største årsag til overskuddet er DSFI.  

• Note 1: AU tilskud. Udgifter er i år delt ind i AUS-tilskud, Administration og 

uforudsete udgifter.  

• Note 2: Motionscentret. Der var budgetteret med et skøn på 50.000 i indtægter, men 

indtægten blev 29.749,51 kr. Det var forventeligt, at vi ikke kunne forudsige dette. 

Motionscentret giver et underskud på -95.704,44 kr. Vi havde forventet et stort 
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underskud, men ikke stort nok. Der har været en fejl i systemet, og det overraskende 

store underskud skyldes primært manglende feriepenge, som skulle udbetales i år 

helt tilbage fra 2011.  

• Note 3: Administration. Lønudgifter blev budgetteret for lavt. Forskellige bidrag 

blev ikke talt med i det lagte budget for 2015. Administrationen giver dog et 

overskud på 29.409,55 kr.   

• Note 4: Aktivitetsforeningen. Aktivitetsforeningen har givet et meget overraskende 

underskud, som vi stadigvæk undersøger. Underskuddet skyldes manglende 

betalinger ift. leje af haller v. Idrætshøjskolen og Vejlby-Risskov-hallen. Det er ikke 

en aktivitet vi bør tjene på, men heller ikke tabe på.  

• Note 5: Arrangementer. Samlet set har arrangementerne i årets løb givet et overskud 

på 85.489,37 kr., som primært skyldes DSFI og kontingenter, som ikke er blevet 

opkrævet hos AUS. Der er tvivl om hvorvidt disse beløb pludselig vil blive 

opkrævet. Vi har dog afsat penge til uforudsete udgifter. 

Balancen ultimo 2015:  

Periodeafgrænsningsposten er ret høj. Det er penge, som havde relevans i 2015, men som 

først kom ind på vores konto i starten af 2016.  

Budget for 2016:  

Der er budgetteret med et relativt lille overskud på årsopgørelsen. Det skyldes, at der er afsat 

et stort beløb til uforudsete udgifter og samlet set er der afsat flere penge til administration, 

blandt andet til nyt EDB. Der er mulighed for, at klubberne kan søge om at få dækket deres 

uforudsete udgifter hos AUS. Tilskuddene til klubberne er ikke fordelt i budgettet, da de 

ifølge den nye tilskudsmodel først skal tildeles i slutningen af året. Der er budgetteret med 0 

kr. på alle poster til motionscentret, da der ikke er nogle aftaler i hus endnu. Der er 

budgetteret med, at Aktivitetsforeningen hverken giver over- eller underskud. I forhold til 

arrangementer er der kun budgetteret med et lille overskud, idet der er afsat et forsigtigt 

skøn på et overskud til DSFI grundet vejrmæssig usikkerhed.  

Regnskabet for 2015 og budgettet for 2016 godkendes af de fremmødte. 

 

5. Præsentation af ny tilskudsmodel: 

Formanden for IU fortæller om tilskudsmodellen og implementeringen Der opfordres til 

bemærkninger og kommentarer under hans oplæg.  



Alle tilskudsberettige foreninger (dvs., dem der deltager i relevante fælles AUS-aktiviteter), 

får en andel af tilskuddet fordelt. Der ligges vægt på antallet af medlemmer der er 

studerende (dvs. i gang med en lang eller en mellemlang uddannelse i Aarhus), idet det 

søges at fremme AUS’ mål om at rette sig mod de studerende. Der gives endvidere et 

størrelsesuafhængigt tilskud på 5.000 kr..  

Så snart der foreligger et godkendt årsregnskab fra hvert enkelt klub, skal AUS modtage det 

fra klubberne. Regnskabet skal ledsages af en angivelse af det samlede antal studerende 

samt antal medlemmer i alt. Medlemstallene skal som udgangspunkt opgøres pr. 15. april og 

15. Oktober (dette er dog op til diskussion). Praktikken er også op til drøftelse. Der skal 

fremgå en tydelig markering i regnskaberne af driftsudgifter, der kan henregnes til 

trænerudgifter, (netto)lokaleudgifter, turneringsudgifter, kontingenter til forbund samt 

administrationsudgifter. AUS ønsker ikke at give tilskud på grundlag af fx fester og lign., 

der forsøges derfor at isolerer udgifter, der har noget at gøre med den primære sportslige 

aktivitet. Det er op til den enkelte medlemsklub at finde frem til de væsentlige udgiftsposter 

efter bedste skøn. Der skal være gensidig tillid.  

Det besluttes på mødet, at der holdes fast i optællingen af antal medlemmer og studerende 

medlemmer 2 gange om året. Vi tænker over, om datoerne 15. April og 15. Oktober er gode 

datoer for opgørelse. Jagtforeningen skal håndteres specielt og det aftales internt. Der er 

spørgsmål ift., at klubbernes indtægt fra kontingenter fra klubbens medlemmer påvirker 

hvor meget der fås i tilskud. Der er bekymringer i forhold til, om at kommer til at betyde, at 

man bør sætte klubbens kontingent op for at få mere i tilskud, hvilket vil gå ud over 

medlemmerne. Det understreges af AUS, at dette ikke er hensigten.  

Lone (AUS) og Erik sender en opfølgende mail ud omkring den nye tilskudsmodel   

  

6. Beretning fra foreningerne om det forløbne år: 

JAI-fodbold: Klubben har startet 2 nye herrehold. De har haft deres første år i et nyt 

klubhus. De har været plaget af dårlige baner, særligt i april måned. Der er forhåbninger om 

godt vejr fremover. Førsteholdet på dameholdet er rykket op i kvindeserien og herreholdet 

er rykket op i serie 2.  

 

Aarhus Studenter Gymnastik (ASG): De arbejder på at promovere både fitness og 

gymnastik. De fik en helt ny bestyrelse i 2013 og kom da fra en krisesituation. Siden dag har 



de fået vendt situationen til overskud. De har dog haft faldende medlemsskaber og har 

kæmpet for at få nye medlemmer i perioder, men der har været medlemsstigning de sidste 2 

år. Fitness-siden har det svært med den konkurrence der er i øjeblikket. På gymnastiksiden 

har der været solid fremgang. I år har klubben for første gang haft et konkurrencehold, som 

blev nr. 3 til Jyske Mesterskaber i Grand Prix. De har forsøgt at få mange af deres fitness-

aktiviteter ud på kommunale områder. Det overvejes, om AUS og ASG bør have en fælles 

erfaringsudveksling ift. AUS’ mulighed for nyt motionscenter. 

 

AUS Basket: Klubben har fået en næsten helt ny bestyrelse i år. De bruger nu en ny hal på 

Ellekjærskolen, som har sat dem i en ny situation grundet et nyt gulv, som ikke var så 

perfekt som forventet. De bedre hold nægter at træne i hallen pga. problemer med knæ 

forårsaget af gulvet. Til den ny sæson i september hvor de valgt at blive i denne hal og 

forsøger at finde en løsning på problemerne. Derudover har de haft en god sæson med stabilt 

medlemstal (104). De havde et underskud sidste år, som betød at de mistede 50% af deres 

egenkapital. De har forsøgt at få vendt underskuddet og har formået at få et overskud på 

cirka 73.000 dette år. Første damehold spiller i 1. division og herrerne spiller højest i 2. 

division. Dameholder i serie 1 har måttet stoppe grundet manglende medlemmer, men de 

håber på, at det vender. 

 

JAI Håndbold:  Klubben har 5 herrehold og 5 damehold. De får mange nye medlemmer og 

har stor udskiftning. Alle hold har været fyldte og der har været ventelister. Sportsligt en 

god sæson, alle 5 herrehold er rykket op. De har haft stor succes med klubmodul. 

Forholdsvis god tilmelding i forbindelse hermed. Igen i år har de trukket modstandere fra 

København til pokalkampen. I forbindelse med pokalkampen fik de et overskud på 

arrangementet. De fastholder at afholde arrangementet i samme ånd som tidligere, og det var 

en succes. Alt i alt et rigtig godt år. Sidste år et underskud på -37.000 kr. og nu et overskud 

på 14.000 kr.  

 

Floorball: Herreholdet er blevet nr. 4 i 1. division, dameholder nr. 2 i 1. Division. 

Ungdomsholdet blev nr. 4 i U15-rækken. De havde tilmeldt to herrehold, men blev nødt til 

at trække det ene, fordi der ikke var nok spillere. Der er kommet en ny bestyrelse med kun 

en genganger. Klubben har fjernet ungdomsholdet fra næste sæson og har tilbudt de 



tilbageværende medlemmer af ungdomsholdet, at de kan spille på andre hold. Klubben har 

46 medlemmer. Der arbejdes på en ny hjemmeside.  

 

Aarhus Universitets Ultimate (AUU): På damesiden har de lige vundet indendørs DM. De 

slog København i finalen. Udendørs kom de kun på en 2. plads – måske grundet 

medlemstab. De regner dog med at tage førstepladsen tilbage igen. På herresiden har de 

også klaret sig fint, dog med en lille tilbagegang grundet mangel på de rutinerede spillere. 

Dette har dog givet plads og muligheder til de ikke-rutinerede spillere. Der har været afholdt 

europamesterskab, hvor klubben har fået stor ros for arrangementet og deres egne hold 

klarede sig fint. Der er VM i London i år, hvor der er 15 spillere med fra klubben på diverse 

hold. Klubben er begyndt at satse på gymnasierne for at få mange unge medlemmer. De har 

fået en venskabsklub i Odder. Klubben har været til en mixturnering i Holland, hvor de ikke 

vandt så meget på medaljefronten, men havde det rigtig godt socialt. De ønsker at komme til 

flere turneringer og skal snart til Berlin.   

 

Skakklubben af 1968 (SK1968): Fint år. Stabilt medlemstal på cirka 100 medlemmer. De er 

Danmarks største skakklub. De spiller med rene herrehold, da der ikke er mange kvinder, 

der spiller skak. Deres førstehold vandt 1. division sikkert. 2. holdet er også rykket op i 1. 

division. De har kørt med et juniorhold de sidste par år. Klubben har tilmeldt sig Dansk 

Skoleskak og kan få tilskud herfra til diverse turneringer. Der arbejdes på en ny 

hjemmeside, da den gamle trængte til en stor opdatering. De foretager netop nu fond-

søgninger for at købe et nyt klubhus. Lige nu har de chess-house, men de ønsker at finde 

noget større. Den første søgning er blevet afslået, men de fortsætter med at søge. De søger 1 

mio. sammen med andre skakklubber i Aarhus.   

 

Aarhus Studenternes Svømmeklub (ASS): Klubben har knap 900 medlemmer og er helt 

fyldt op, da der er masser, der gerne vil svømme. Den store udfordring for klubben lige nu 

er, at de lukker hallen om 3 uger, fordi der skal laves ny bund. Springbassinet er åbent, og 

de har søgt ved kommunen om at få lov til at bruge det. Der er dog kun 6 baner, og det er 

ikke helt nok. Ved en tidligere renovation blev gulvet ikke lavet ordenligt, så klubben håber 

denne gang, at hele gulvet denne gang laves ordenligt. De skal klare sig i en periode med 

kun cirka 100 medlemmer. De er kommet ud med et overskud på cirka 50.000 kr., så de har 



heldigvis lidt at klare sig igennem med i denne periode. Sportsmæssigt er det gået fint. De er 

på vej til masterstævne i London hvor der kommer mellem 11.- og 14.000 svømmere.   

 

Jydsk Akademisk Jagtforening (JAJ): Klubben har haft et fint år. De oplever en lille 

nedgang i antal medlemmer, fordi de for 2 år siden blev nødt til at lave nogle ændringer i 

deres system. De håber på en stigning – hvis ikke til næste år, så næste år igen. Første år i 

klubben får medlemmerne helt gratis, så det er ikke sikkert, at de bliver gentegnet året efter. 

Derfor er økonomien svær at regne med. Klubben har haft et fint regnskab for i år. De håber 

på at få flere studerende. Den nye formand er også studerende. De får en ny hjemmeside 

gennem klubmodul.  

 

7. Indkomne forslag og særlige meddelelser:  

Ingen forslag. 

 

8. Valg af medlemmer til Idrætsudvalget: 

Der er kun 2 personer, der er på valg. De resterende er ikke på valg. Maria (IU og ASV) er 

ikke til stede, men hun ønsker genvalg. Daniel ønsker ikke genvalg, da han bliver færdig 

med at studerer. Af disse to, der er på valg, ønsker altså kun den ene genvalg. IU ønsker at 

indstille Peter som medlem, idet han har været suppleant i et år nu. Han indstilles og der er 

ikke andre, som ønsker at stille op. Peter optages som medlem i IU. Der skal vælges 2 

suppleanter. Der er ingen forslag fra IU. Suppleanterne skal komme fra andre idrætsgrene 

end dem, der allerede er repræsenteret.. Klubberne forhører sig på egne fronter, men ellers 

har IU bemyndigelse til at finde suppleanter. 

 

9. Valg af 2 kritiske revisorer, samt 1 revisorsuppleant: 

Thomas Højen og Anders Fink Kjærgaard har valgt at blive genindstillet og vælges. 

Christian Thomsen (ASG) vælges som revisorsuppleant. 

 

10. Eventuelt:  

Spørgsmål vedr. antal af frivillige der skal stilles med af klubberne til DSFI. AUS følger op 

på dette og giver klubberne besked snarest.  



Spørgsmål vedr. medlemskab af DGI. AUS betaler for medlemsklubberne medlemskab af 

DGI. Der gives mere info om dette til Udviklingsmøde/kommunikationsaften d. 25. maj.  
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