REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Aarhus Universitets-Sport, Studenternes hus, Frederik Nielsens Vej 4, Byg. 1420,
8000 Aarhus C, Tlf. 23 11 10 88, www.aus.au.dk, E-mail: kommunikation@aus.au.dk

Mødedato: 24-08-2020
Mødelokale: Online over Zoom
Indkaldte:
Erik Meineche Schmidt (Formand)
De 18 klubber: AUS Basket, ASG, JAI-H, JAI-F, ASS, ASR, ASV, JAF, Kenikan, SK1968, JAJ,
Aarhus Ultimate, Lommeulken, TAF, Aarhus Adventure, ASC Cykling, Akademisk
Skytteforening, Akademisk Badmintonklub.
AUS: Martin Bruhn, Amanda Timmermann, Frederik Schnefeld, Freja Bang Lauridsen, Sofie
Lauritzen Pihl.
SR repræsentant: Asbjørn Ravn Rasmussen
DGI: Anne Ellegaard Larsen, Nicolaj Ruby
Fraværende: Asbjørn Ravn Rasmussen (SR repræsentant), AUS Basket, JAF, SK1968, TAF,
Akademisk Skytteforening, Akademisk Badmintonklub.
Dagsorden
1. Valg af referent
a. Freja Bang Lauridsen er valgt.
2. Valg af dirigent
a. Jens Bundgaard er valgt.
3. Godkendelse af referat fra sidste ordinære repræsentantskabsmøde
a. Referatet er godkendt.
4. Idrætsudvalgets virksomhed ved AUS-formanden
a. AUS er en paraplyorganisation med 18 klubber – siden sidste år har vi fået to
nye klubber – nemlig adventure race og cykling.
b. Vi har et medlemstal på 2.500 – hvoraf godt og vel halvdelen er studerende.
Tallet har været stabilt siden sidste års møde.
c. AUS har i 2019 haft et underskud på ca. 35.000 kr. - her var DSFI sidste år den
store synder.
d. Idrætsudvalget består på nuværende tidspunkt af
i. Caroline Gram, gymnaastik
ii. Maria Wieborg Jacobsen, Volleyball
iii. Sofie Lauritzen Pihl, Håndbold
iv. Sine Freja Storgaard, Ultimate
v. Marie Dall/Asbjørn Ravn Rasmussen, Studenterrådet
vi. Erik Meineche Schmidt, Formand
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e. Der blev afholdt formandsmøde i februar 2020 med godt fremmøde og god
debat. IU-møder afholdes fortsat en gang om måneden.
f. AUS får ny daglig ledelse
Amanda og Frederik fratræder ultimo august. Freja Bang Lauridsen er ansat
per 1/8 som ny kommunikationsansvarlig.
Sofie Lauritzen Pihl er desuden ansat som Frederiks stedfortræder indtil der
findes en kandidat til stillingen.
g. Corona har voldt besvær og har som bekendt bl.a. gjort, at vi måtte udskyde
repræsentantskabsmødet.
h. DSFI blev afholdt i september 2019. Vejret var dårligt, og derefter endte det
som nævnt med et underskud på 128.000 kr., hvoraf AUS er forpligtet til at
betale halvdelen. Specielt sikkerhedsforanstaltningerne gjorde
arrangementet dyrere end forventet. Her bør det tages op med Universitetet,
hvorvidt deres årlige tilskud til DSFI skal forøges.
DSFI 2020 er aflyst grundet Corona.
i. Vi har i foråret 2020 startet et samarbejde med DGI med særligt henblik på
at få flere studerende til at dyrke sport. Samarbejdet har dog været udfordret
af Corona.
i. Anne og Nicolaj (og praktikant Jeppe) fra DGI:
DGI’s dagsorden er at få flere unge til at være aktive. 1 million kr. til
projektet over de næste 3 år.
1. Der er ikke lagt en fast plan for samarbejdet endnu – det skal
fastlægges i samarbejde med AUS – men målet er at
formindske gennemstrømningen i foreningerne/bestyrelserne.
2. Et konkret initiativ til dette er at tilbyde trænerne kurset ”Den
Gode Velkomst” – disse kurser er allerede planlagt og afholdes
d. 21/9 og 7/10. Pt. er der syv personer tilmeldt kurserne, men
alle foreningerne opfordres til at tilmelde sig!
3. Et andet initiativ til at mindske gennemstrømningen både i
foreningerne og i bestyrelsen er at oprette et lederakademi.
Lederakademiet er et forløb, der hjælper individer med at få
bedre styr på deres rolle i foreningerne og hjælper
foreningerne med at vækste.
5. Fremlæggelse af AUS’ regnskab og budget
a. Hvert år modtager AUS et tilskud på ca. 900.000 kr. I 2019 var tilskuddet
879.000 kr. De samlede indtægter i 2019 var 883.498 kr. De samlede udgifter
i 2019 var 918.363 kr.
i. I 2019 har AUS altså haft et underskud på ca. 35.000 kr. Vi har en
egenkapital på 530.000 kr. at tage af.
b. I år regnes der med lidt flere udgifter til den daglige ledelse grundet
aflysningen af DSFI.
c. Universitetet dækker de udgifter, vi har haft til årets aflyste DSFI. Altså
kommer DSFI-punktet på næste års regnskab til at gå i nul.
d. I 2020’s regnskab regnes der ikke med et rødt tal på bundlinjen.
6. Beretning fra foreningerne om det forløbne år
a. Punktet udskydes til formandsmødet, der afholdes i løbet af efteråret.
7. Indkomne forslag og særlige meddelelser
a. Der er ingen indkomne forslag.
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8. Valg af medlemmer til Idrætsudvalget
a. Der skal vælges tre nye medlemmer til IU, da Signe Freja Storgaard, Maria
Wieborg Jacobsen og Sofie Lauritzen Pihl ikke kan fortsætte, da de ikke
længere er medlemmer af deres foreningers respektive bestyrelser. Caroline
Gram fortsætter, da hun sidste år blev valg ind for en to-årig periode.
To af disse nyvalgte IU-medlemmer skal være studerende, mens den sidste
ikke behøver at være studerende.
b. Amanda Timmermann opfordrer de afgående IU-medlemmer til at fortælle
om deres tid i IU, for at hverve nye medlemmer:
i. Maria Wieborg Jacobsen: Har været med i en del år. I starten var der
en del at se til, men i de senere år har det været rigtigt fedt – der er
blandt andet kommet flere arrangementer på tværs af foreningerne.
Er ikke specielt tidskrævende, men alligevel føler man, at man er med
til at præge AUS.
ii. Sofie Lauritzen Pihl: Man får lov til at diskutere på et andet niveau end i
ens egen forening og får lov til at præge AUS. Man får desuden lov til
at gøre det nemmere for studerende at dyrke sport. Max valuta for de
få timer, man lægger i det.
iii. Signe Freja Storgaard: Det behøver ikke kræve specielt meget tid. Er
desuden rigtigt hyggeligt og fedt at få et indblik i AUS.
c. Johan Obenhausen Selmer på vegne JAI Håndbold stiller op til IU – Johan er
formand i JAI Håndbold og studerende på 3. semester.
d. Tenna Skyum Donslund på vegne af ASV stiller op til IU – Tenna er menigt
bestyrelsesmedlem og studerende på 7. semester.
e. Frank Richard Semakula på vegne af JAI Fodbold stiller op til IU – Frank er
menigt bestyrelsesmedlem og ikke studerende.
f. Johan, Tenna og Frank er valgt som nye IU-medlemmer. IU-medlemmerne er
valgt for en to-årig periode.
g. Der skal desuden vælges to nye suppleanter
i. Jens Bundgaard bemyndiger IU til selv at finde to suppleanter i løbet
af året.
9. Valg af 2 kritiske revisorer, samt 1 revisorsuppleant
a. Erik har forespurgt de nuværende revisorer, Peter Kusk Mott og Thomas
Fusvad, om de vil forsætte som kritiske revisorer. Thomas Fusvad har
meddelt, at han gerne vil fortsætte, mens Peter Kusk Mott samt suppleant
Christian Anker Lassen ikke har meldt tilbage.
i. Kirsten på vegne af ASG stiller op som kritisk revisor – Kirsten vælges.
ii. Thomas Fusvad genopstiller – Thomas vælges.
b. Der skal desuden vælges en revisorsuppleant
i. Jens Bundgaard bemyndiger IU til selv at finde en suppleant i løbet af
året.
10. Eventuelt
a. Vi glæder os til fysisk at se jer alle igen!
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