Internt referat fra IU-møde 13-06-2016
Til stede: Erik Meineche Schmidt (Formand), Pernille Andersen (JAI-F), Lone Damsbo (AUS),
Camille Pedersen (AUS), Nikolai Andersen (AUS), Katrine Hviid (TÅF)
Fraværende: Sana Doost (SR), Peter Kusk Mott (AUU), Maria Wieborg Jacobsen (ASV)
1.
2.
3.
4.

Valg af referent: Lone
Godkendelse af referat: Godkendt med Eriks rettelser, der er blevet sendt ud til alle
Godkendelse af dagsorden: Godkendt
Opdatering på idræt til DSFI (Nikolai)
a. Turneringer i tidsrummet 9.00-14.15, med undtagelse af volley og fodbold, der
fortsætter til kl. 16. Håndboldbanen og standene har byttet plads i forhold til sidste
år. Det giver mulighed for én ekstra håndboldbane og at standene ikke behøver at
pakke sammen når ølbowlingturneringen starter. Standene er åbne i tidsrummet 1117. Nikolai har været til møde med AU Byg og Økonomi, og der er styr på booking
af de forskellige arealer til sportsturneringerne.
b. Red Mountain har meldt fra til Danmarks Største, hvilket også betyder at Lone er
begyndt at kigge efter en anden partner til skituren. Budgettet til Danmarks Største er
på plads med en reducering på 15% i forhold til sidste års barsalg. Erik og Lone har
møde med SR om en ny samarbejdsaftale for Danmarks Største gældende fra 2017.
I 2016 foreligger der en mundtlig aftale om samarbejdet. Erik forbereder et forslag
om samarbejdsaftalen til SR, som lægger op til en langt større grad af ligeværdighed
mellem SR og AUS.
5. Opdatering fra kommunikationsmøde med klubberne (Camille)
a. Vi har afholdt kommunikationsmøde i samarbejde med DGI. JAI-F, ASG, ASR,
AUS-Basket, AUU, JAI-H, ABK og JAI-H deltog. Der kom mange forslag til nye
tiltag med og i blandt klubberne. Heriblandt:
i. Fælles intern Facebookgruppe hvor klubberne kan trække på hinanden. Den
eksisterede i forvejen, men var ikke opdateret. Camille har sørget for at
opdatere den.
ii. Rekrutteringsansvarlig i alle klubber med særligt fokus på at få nye
medlemmer – det ville også blive den, AUS kontakter når vi fx skal på
studiemesse
iii. Udveksling af kontaktoplysninger imellem klubberne. Camille har oprettet et
fælles dokument, hvor klubberne er blevet bedt om at skrive deres
kontaktoplysninger
iv. Arrangement rettet mod nye bestyrelsesmedlemmer i klubberne. Camille er i
samarbejde med DGI i færd med at planlægge at der afholdes halvårlige
arrangementer rettet mod nye medlemmer i bestyrelserne.

b. I forbindelse med snak om udveksling af kontaktoplysninger, besluttedes det, at
klubberne skal sørge for at sende en opdateret liste af deres kontaktoplysninger i
forbindelse med ansøgning af tilskud til oktober.
c. AB har meldt tilbage til Camille, at de har meldt sig ud af AUS. Nikolai sørger for
at få en officiel udmelding fra dem, da ingen menes at have modtaget dette.
6. Color Run
a. Vi havde en god dag og fik taget nogle gode billeder. Den daglige ledelse, samt 9
andre frivillige deltog. Color Run levede ikke op til vores forventninger af branding
af AUS igennem arrangementets facebookside og på selve arrangementet.
7. Saddelovertræk
a. Katrine og Camille har undersøgt priserne for saddelovertræk og har konstateret, at
de ikke kan købes billigere i udlandet. Det er besluttet at der købes 500stk. i hvidt
med sort tryk.
b. Katrine foreslår at kigge på Google Analytics, der analyserer hjemmesidetrafik, for
at undersøge hvilke sider folk er interesserede i på hjemmesiden og om user
experience er god nok. Camille og Katrine går videre med at undersøge dette.
c. Det overvejes om der skal lægges en strategi for udlevering af saddelovertræk, sådan
at de ikke udleveret til 500 tilfældige studerende, men fx til dem, der har deltaget i
en konkurrence, eller dem, der har liket AUS på Facebook.
8. Ansvars-/opgavefordeling i sekretariatet
a. Listen over opgavefordeling er hermed fordelt blandt IU’s medlemmer.
9. Nye idrætsgrene i AUS og revidering af ansøgningsblanketter til klubber
a. En golfklub og en bordtennisboldklub har vist interesse i at blive medlemmer,
hvilket har ført til et ønske om at få opdateret ansøgningsblanketten.
b. Det diskuteres hvilke klubber vi er interesserede i at få med i AUS og hvilke
muligheder, vi har for at takke nej til ansøgende klubber. Ansøgende klubber kan
anke et nej til medlemskab til repræsentantskabet.
c. Det er en overvejelse værd om medlemsklubber kan få lov at blive i fald de ikke har
flere studerende.
d. Erik undersøger Dansk Idrætsforbunds top 20 sportsgrene i forhold til
medlemstal for at få et indblik i hvilke store sportsgrene vi ikke har i AUS. Det
sættes som et punkt på næste dagsorden.
e. AUS har tidligere har samarbejdsklubber. Lone spørger Daniel om han kan huske
historien om hvorfor AUS havde samarbejdsklubber og hvorfor de blev
afskaffet. Fx golfklubber har meget høje kontingenter i forhold til vores nuværende
medlemsklubber og ville derfor ikke fungerer som medlemsklubber i forhold til
fordeling af tilskud. Nikolai og Erik forbereder et færdigt forslag til revidering af
ansøgningsskemaet til næste IU-møde.
10. Evt.
a. Camille har bestilt visitkort og flyers til de internationale studerende, som er kommet
i dag og bliver pakket den 15. juni.
b. Næste møde: mandag den 22. August, kl. 17.30

