IDRÆTSUDVALGSMØDE
Aarhus Universitets-Sport, Studenternes hus, Fredrik Nielsens Vej 4, Byg. 1420,
8000 Aarhus C, Tlf. 87 15 39 59, www.aus.au.dk, E-mail: kommunikation@aus.au.dk

Mødedato: 12-02-2018 kl. 18.00
Mødelokale: M1.2
Til stede: Erik Meineche Schmidt (Formand), Kamilla Møller Christiansen (AUS-basket), Niels
Hvingelby (SR), Sofie Lauritzen Pihl (JAI-H)
AUS: Nikolai Andersen, Emma Damgaard Williams
Fraværende: Peter Kusk Mott (AUU), Niels Hvingelby (SR), Maria Wieborg Jacobsen (ASV)

Dagsorden
Formalia
1. Valg af referent – Emma
2. Godkendelse af referat fra sidst (se www.aus.dk/iu-referater) – godkendt
3. Godkendelse af dagsorden – godkendt
Information og diskussion
4. Nikolai fra ASR
a. Nyt klubhus
b. 2 etager – båd hal og vedligeholdelsesrum nederst
c. Er der andre klubber i AUS der har lyst til at leje sig ind?
d. Hvordan kan AUS bakke op om dette initiativ?
i. Formidling af eventuel kontakt til entreprenør e.l.
ii. Økonomisk støtte ikke muligt grundet størrelse af projekt
iii. Universitet kunne måske bruge klubhuset f.eks. til idrætsstuderende
5. Hvad er der sket af ”events”
a. Skituren 2018
b. International Studie Messe
i. Diverse ideer til bedre kommunikation ift. tilmelding
ii. Klubber skal til at præsentere bedre information ift. at imødekomme de
international studerende.
iii. En forpligtelse at reagere på henvendelser fra (internationale) studerende
6. DSFI
a. Den daglige ledelse havde møde om dette i sidste uge
b. Bliver slået sammen med AUs 90 års fødselsdag - den 21. september
c. Dette betyder deltagelse af en bredere kreds i diverse sportsarrangementer
d. AUS står primært for sport og afrydning
e. AUS skal ansætte en ny DSFI-ansvarlig

7. Samarbejde med kommercielt motionscenter
a. Samarbejde med Fitnessdk
b. Hvis tilbuddet kan videreformidles til en kreds af min. AUS og medlemmer så er det et
fint tilbud
c. Dette kommer også an på eventuelle betingelser
8. Opdatering af gymnastiksal og beslutning for brugen heraf
a. Elevator skal installeres der hvor der tidligere skulle ligge omklædningsrum til damer
b. Omklædnings rum med båse
i. Omklædning 1 og 2 i stedet for kun et lokale til badefaciliteter
c. Adgangsterminal til salen
d. AUS skal administrere adgang til salen
i. Bookingsystem skal findes
1. Klubmodul kan ikke tilbyde dette
2. Supersaas er en mulighed
e. Nok færdig i slutningen af juli
i. Til den tid har vi besluttet os for konkrete idrætstilbud til næste semester
begynder
ii. Dette skal tages op til repræsentantskabsmødet
f. Foreslag om udvidet IU-møde hvor interesserede foreninger kan møde op
i. Mail sendes ud omkring dette
9. Model for ansøgende medlemsforeninger
a. Der står i vedtægter at eksterne foreninger skal kunne ansøge om medlemskab af AUS
b. Materiale er klart til at blive sendt ud til diverse interesserede klubber
10. AUS handlingsplan 2018
a. Tages med til hvert IU-møde
Afrunding
11. Eventuelt
a. Badminton
i. Spørgsmål om eventuelt klubhus
b. VIA sportslokaler
i. Er det kun VIA der må råde over disse lokaler?
ii. Kommunen kan forlange at det skal stilles til rådighed for frivillig idræt
c. AUS kunne være mere synlig nede på idrætsinstituttet
i. Hvordan kunne man indgå et samarbejde
ii. Gode muligheder for frivillige
iii. Sofie tænker på dette
12. Næste Møde – mandag den 19. marts

