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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: 07-04-2021 

Mødelokale: Zoom 

 

Indkaldte: Erik Meineche Schmidt (Formand), Tenna Skyum Donslund (ASV), Caroline Gram (ASG), 

Frank Richard Semakula (JAI-F), Johan Obenhausen Selmer (JAI-H), Asbjørn Ravn Rasmussen (SR). 

AUS: Freja Bang Lauridsen, Mathilde Risom Mathiasen. 

DGI: Nicolaj Ruby, Anne Ellegaard Larsen. 

 

Fraværende: Ingen. 

 

Dagsorden 
  

Formalia 

1. Godkendelse af dagsorden. 

a. Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra sidst. 

a. Godkendt. 

 

Information: 

1. Oplæg om Zakobo (muligt alternativ til Holdsport og Klubmodul) ved Simon. 

a. Zakobo adskiller sig fra andre administrationssystemer såsom Holdsport og 

Klubmodul ved at lave ét specificeret system/hjemmeside til hver klub, der passer 

til/er designet til klubbens sportsgren. 

b. Simon sender en opfølgende mail til Mathilde (AUS) med nærmere info og priser.  

 

Diskussion/beslutninger: 

1. Administrationssystem – Zakobo eller Holdsport?  

a. Hvordan griber vi situationen med klubberne an? 

i. AUS’ klubber har meget forskellige behov – nogle bruger allerede Holdsport 

og er glade for det, mens andre ikke synes, at Holdsport passer til deres 

klub/sportsgren. Holdsport passer for eksempel overhovedet ikke til 

cykelklubben, mens JAI-H på den anden side er meget glade for det.  

ii. Generelt kan det siges, at holdsport-klubber gladere for Holdsport, mens 

individidrætterne er gladere for Zakobo. Måske det derfor bliver svært at 

blive enige om ét administrationssystem. Vi bør overveje, hvorvidt vi skal 
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tilbyde klubberne mere end ét administrationssystem, så AUS’ klubber ikke 

alle har det samme.  

1. AUS’ eneste reelle fordel ved at alle klubber har samme 

administrationssystem er det økonomiske aspekt.  

iii. Vi bør finde ud af, hvilke klubber, der er interesserede i henholdsvis Zakobo, 

Klubmodul og Holdsport, og på den baggrund tage en beslutning. Mathilde 

(AUS) indsamler informationer om klubbernes holdninger, der kan 

præsenteres på næste repræsentantskabsmøde. 

1. Umiddelbart er Holdsport det system, flest af vores klubber er 

interesserede i. 

b. Kontrakt med Klubmodul (6 måneder). 

i. Ifølge Klubmoduls hjemmeside kan man opsige Klubmodul fra dag til dag – 

dette står i kontrast til de 6 måneder, vores kontrakt fra 2017 påstår. 

ii. Vi bør opsige kontrakten med Klubmodul snarest, således at vi ikke 

pludseligt sidder med en lang overlap-periode. Dog med de klubber, der 

stadig bruger Klubmodul, in mente. 

2. AUS surftur til Klitmøller i august 2021 – hvor langt er vi? Freja og Mathilde (AUS). 

i. Planlægningen er godt i gang og både overnatning og surf-undervisning er 

allerede booket og bestilt. Næste step er at begynde at reklamere for turen 

og åbne for tilmeldinger. Dette sker inden længe/i løbet af april.  

b. Bestilling af bustransport Klitmøller tur/retur – bus/biler igennem AU? 

i. Den bustransport, vi har kunne finde, har overordnet set været for dyr (i 

omegnen af 400 kroner per person). I stedet overvejer vi nu mulighederne 

for at låne transportmidler af universitetet. Institutterne (og eventuelt 

universitetet selv) har forskellige biler/minibusser, der måske er mulighed 

for at låne. 

3. Mandags-Move – Freja og Mathilde (AUS). 

a. Ugentligt AUS-sportsarrangement i Uniparken med varierende sportsgrene  

i. Første arrangement er nu på mandag den 12. april fra 16-18. Her står den på 

ultimate i samarbejde med vores ultimateklub, Aarhus Ultimate. 

b. Kunne nogle af jeres klubber have lyst til at deltage? 

i. Caroline (ASG) har haft fat i flere af ASG’s instruktører, men mange af dem 

er stadig på stand-by i forhold til corona og er derfor ikke tilgængelige. Hun 

undersøger muligheden for at finde andre instruktører nærmere. 

c. Tilladelse til at bruge Universitetsparken 

i. Vi har været i dialog med Anders Kragh Moestrup, der er 

beredskabskoordinator på AU. Han har givet os blandede beskeder 

angående tilladelse til brug af Universitetsparken – han har både sagt, at vi 

bare kunne bruge området, da det er et offentligt areal, men også at vi 

skulle have en godkendelse fra AU, hvilket vi måske/måske ikke kan få 

grundet splittelse i AU’s ledelse angående afholdelse af arrangementer 

under corona-nedlukningen. 
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ii. Vi afventer svar fra Anders angående tilladelse i denne uge. Hvis vi ikke 

hører fra ham inden slutningen af ugen, kontakter vi Erik, der eventuelt så 

kan trække i nogle tråde. 

4. Leje af Annex-Hallen – Johan (JAI-H). 

a. Annex-Hallen vil gerne udleje deres hal til os i hverdagene fra 8-15. Det drejer sig 

om en stor hal med plads til seks badmintonbaner. Idéen er, at AUS lejer hallen af 

Annex-Hallen og videre-udlejer banerne til studerende.  

b. Indtil videre er planen at køre et pilotprojekt i efteråret 2021 for at teste, om der er 

opbakning. Her vil vi forsøge os med at leje hallen to dage i ugen.  

i. At leje hallen to dage i ugen i en given periode fra semesterstart til midt 

december vil ca. koste AUS 30.000 kroner. Dette vil dog efter planen sagtens 

kunne indtjenes ved udleje af badmintonbaner/hele hallen til studerende.  

ii. Erik (Formand): Vi bør ikke bekymre os for meget om et eventuelt 

underskud – det er der råd til.  

c. I samarbejde med Johan (JAI-H) udarbejder den daglige ledelse en plan for 

udlejningen af hallen, der kan fremlægges på næste IU-møde. 

5. DSFI – hvor står vi?  

a. Planerne om afholdelse af et ”normalt” DSFI kører stadig. Den årlige skriftlige aftale 

mellem Studenterrådet og AUS er indgået og underskrevet af Erik.  

b. Vi hører mere fra SR og Mathilde (AUS), når der er nyt. 

6. Fodtennis – Har JAI-F interesse i at få fodtennis ind? Sofie Pihl via Mathilde (AUS). 

a. Frank (JAI-F) og Mathilde (AUS) mailes ved angående fodtennis. 

7. En discgolf-klub har udtrykt interesse for medlemskab af AUS  

a. Klubben skal have lov til at sende en ansøgning ligesom alle andre klubber.  

b. Erik (Formand) pointerer dog, at discgolf unægtelig minder meget om ultimate, og 

at der altså vil opstå samme debat som med futsal og fodbold og volley og 

beachvolley. 

 

Afrunding 

1. Eventuelt. 

2. Næste IU-møde. 

a. Næste IU-møde ligger onsdag den 12. maj klokken 19.00. 
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