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Referat fra 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, Erik, og Sana. 

 

Formalia 

1. Valg af referent 

• Christian 

2. Godkendelse af referat 

• Godkendt 

3. Godkendelse af dagsorden 

• Godkendt 

 

Meddelelsespunkter 

4. AUS skitur (AUS) 

- Vi er pt. ved at få en evaluering fra alle deltagere på skituren. 48 studerende var afsted.  

- Der var beerpongturnering og kælketur-arrangement i stedet for eventpakke, som blev 

annulleret pga. for få tilmeldte. God feedback på arrangementerne.  

- De studerende på turen var fra mange forskellige studier, flere af dem fra helt små 

studier, som ikke har deres egen skitur. I løbet af de senere år er flere studier begyndt at 

udbyde en skitur. 

- Vi foretager nu den interne evaluering og så foretages der en evaluering med/af Ecart. 

 



5. Nye kontortider (AUS) 

- Christian, Nikolai og Camille har vagter sammen to og to. 3 vagter i alt. Mandag, tirsdag 

og onsdag.  

 

6. DSI (Nikolai) 

- AUS er ved at indgå et samarbejde med AU elitesport  

- Nikolai havde i januar møde med angående flytninger af DSI fra København til Aarhus. 

DSI har ikke fungeret i København og er gået i stilstand. Det er muligt at få DSI til 

Aarhus og det arbejdes der videre med.  

- I Norge har de NSI, hvor de får 6,8 mio. kr. om året. 

 

7. Saddelovertræk (Kathrine)  

- På skituren delte Camille 48 saddelovertræk ud til alle deltagerne i AUS Skitur 2017.  

- På International studiemesse blev der ligeledes delt mellem 50 og 80 overtræk ud.  

- Resten af saddelovertrækkene bliver delt ud til foråret, hvor vi skal ud at stå på studierne 

og fortælle om AUS.  

 

8. Besøg i klubberne 

- AUS har besøgt 5 klubber indtil videre med det nye GoPro som AUS har købt.  

- AU kommunikation deltog i 3 af besøgene og der kommer snarest en professionel video 

fra besøgene hos fodbold, basket og gymnastik, som offentliggøres på Aarhus 

Universitets facebookside.  

 

Punkter til diskussion 

9. Gymnastiksal v. Lærerseminarie 

- Gymnastiksalen kan ikke bruges til fitness og vægttræning. Vi skal finde ud af hvad 

gymnastiksalen skal bruges til.  

- Gymnastiksalen kan benyttes til fremtidig aktivitetsforening, møde- og festlokale, 

sportsaktiviteter og lignende.  

 

 

 



10. Studenteraviser (Camille) 

- Delfinen er blevet lukket ned og er lavet om til en internetavis. Vi må kun få artikler i 

denne nye platform, hvis vi har noget ’’relevant’’ at skrive om og selv meddeler det.  

 

11. Gennemgang af dagsorden til Formandsmøde 

Vi gik igennem dagsordenen til Formandsmødet.  

 

Punkter til beslutning 

12. Næste møde: Ikke besluttet. Der fremsendes en doodle.  

13. Evt. 
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