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: 21-01-2022
Mødelokale: M1.3
Indkaldte: Erik Meineche Schmidt (Formand), Frank Richard Semakula (JAI-F), Johan Obenhausen
Selmer (JAI-H/AUS), Rasmus Thøgersen (Aarhus Ultimate), Asbjørn Ravn Rasmussen (SR).
AUS: Freja Bang Lauridsen, Mathilde Risom Mathiasen.
Fraværende: Asbjørn Ravn Rasmussen (SR).

Dagsorden
Formalia
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidst.
Information
1. Asbjørn (SR) er ikke længere medlem af Studenterrådet. Derfor skal der findes en ny SRrepræsentant, der kan deltage på IU-møderne. SR stiller selv med en repræsentant, der
findes ved deres årlige generalforsamling (januar 2022).
2. Årligt tilskud til foreningerne i AUS (der er uddelt en oversigt over, hvor mange penge de
forskellige klubber får, til IU-medlemmerne).
a. I år er det kun 15 ud af i alt 18 medlemsklubber, der modtager økonomisk tilskud.
Akademisk Skytteforening Århus, Kenikan samt Team Aarhus Floorball er ikke
tilskudsberettigede, da de ikke har kunne efterleve kravene for økonomisk støtte.
b. Generelt har vi i en længere periode haft besvær med at komme i kontakt Team
Aarhus Floorball, der ikke svarer på mails fra hverken Mathilde eller Freja (AUS).
Erik forsøger at komme i kontakt med floorball-klubben via telefon for at høre, hvor
de står i forhold til deres medlemskab i AUS.
3. Mathilde, Johan og Freja (AUS) har holdt møde med Møllevangens Aktivitetsforening
vedrørende padeltennis-baner.
a. Aktivitetsforeningen har tidligere (for flere år tilbage) været i kontakt med os
angående deres projekt om bygning af en ny sportshal ved Møllevangsskolen
beliggende på Vestre Ringgade.
b. Hvad angår bygningen af padeltennisbaner, aftalte vi, at foreningen gerne må
kontakte AUS, når banerne står færdige. Så er tanken, at vi kan udleje padelbaner
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på samme vis som vi nu udlejer badmintonbaner i Annexhallen: i dagstimerne og til
billige, SU-venlige priser.
c. Vi er overbeviste om, at interesseren for padeltennis blandt studerende er stor.
Derfor er det måske en god idé at undersøge andre padeltennisforeninger, vi
eventuelt kunne samarbejde med, hvis ikke Møllevangens Aktivitetsforening har
mulighed for at udbyde baner.
Diskussion/beslutninger
1. Status på Annexhallen-projektet og opstart af den nye bookingperiode.
a. Problemer med Zakobos bookingsystem – er de løst?
i.
Der har været en del problemer med Zakobos bookingsystem, der har været
hæmmende for overblikket og brugervenligheden. Især har det været et
problem, at systemet viste de forkerte beløb ved booking af baner. Dette
problem burde nu være løst, og vi kan derfor, efter al sandsynlighed, nu
stole på de tal, som Zakobo giver os.
ii.
Der er måske stadig enkelte problemer – blandt andet i forbindelse med
adgang til selve hallen, men halbestyreren i Annexhallen er meget
behjælpelig med dette. Den daglige ledelse arbejder på at få løst de sidste
problemer.
b. Gratis-badminton-arrangement torsdag den 03-02-2022.
i.
Vi har initieret et event, hvor studerende den 03-02-2022 helt gratis kan leje
badmintonbaner. Forhåbentligt får dette arrangement endnu flere til at få
øjnene op for tilbuddet og får dermed flere til at booke baner igennem os.
c. Badmintonprojektet som helhed er stadig en underskudsforretning, men det går
bedre og bedre - der bookes generelt flere og flere baner. Underskuddet er altså
ikke så stort, som det har været i starten af projektet.
i.
Erik udarbejder en oversigt over, hvad badmintonprojektet har kostet AUS
indtil videre og fremsender denne oversigt til den daglige ledelse samt IUmedlemmerne, så vi kan forholde os til, om projektet er pengene værd.
2. Status på Discgolfklubben Opdrifts ansøgning om medlemskab i AUS – Mathilde (AUS).
a. På sidste IU-møde besluttede vi ikke at optage klubben som medlemsklub i AUS. Vi
har dog i stedet tilbudt dem et samarbejde med os. Samarbejdet indebærer
promovering på hjemmesiden, et årligt åbent hus-arrangement m.m.
Samarbejdspartnere, i modsætning til medlemsklubberne, får ikke økonomisk
tilskud.
i.
Vi har ligeledes givet tilbuddet om et samarbejde til klubber så som
Akroyoga Aarhus, Aarhus Owls Quidditch og Mollerup Golfklub. På sigt
håber vi at få mange samarbejdspartnere, så vi kan tilbyde flest mulige
sportsgrene til studerende på Aarhus Universitet.
3. Status på e-sportsfællesskabet, AU Dolphins E-sport.
a. Vi har oprettet en Facebookgruppe, der skal være samlingssted for esportsfællesskabet. I skrivende stund har gruppen 13 medlemmer, men vi håber på,
at der kommer flere til efter studiestartsoplæg i slut januar.
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b. Træningen opstartes i start februar/ved semesterstart. Herfra kører Jonas det mere
eller mindre selv – selvfølgelig med hjælp og sparing fra den daglige ledelse.
c. AUS har indvilget i at betale de turneringsgebyr, der skulle komme i forbindelse
med deltagelse i HK Studieligaen hen over foråret (ca. 300kr per opstillet hold).
4. Den frivilligfest, vi gerne ville holde, er aflyst, da AU’s trivselspulje er tom. I stedet
undersøger vi nu muligheden for at lave et udvidet repræsentantskabsmøde i maj.
a. Mødet ville bestå af fællesspisning og oplæg fra DGI (DGI har sagt go for oplæg),
inden det rigtige repræsentantskabsmøde går i gang. Er der penge til at lade
arrangementet være inklusiv fællesspisning?
b. Foreløbig dato er den 02-05-2022 kl. 18.00-22.00.
c. Det er vedtaget, at vi forsøger at stable et sådant arrangement på benene. Datoen
er fastlagt til den 02-05, men møde-tidspunktet er stadig til overvejelse (der er
foreslået kl. 17.30). Arrangementet kommer højst sandsynligt til at ske i
rækkefølgen oplæg fra DGI, møde, mad, så deltagerne til sidst har mulighed for at
hygge sig over maden og sparre på tværs af klubberne.
i.
Tilmelding til Freja (AUS) bliver påkrævet, ellers er arrangementet helt
gratis. Maden bliver ikke ”bare” sandwiches, men derimod reel mad, der
kan spises med kniv og gaffel. Freja (AUS) undersøger mulighederne for
catering.
5. Tema-sparringsaften i foråret (faciliteret af DGI) som forlængelse af Lederakademiet.
a. Den daglige ledelse tager en snak med DGI for at realisere denne sparringsaften.
Desuden er der behov for at klarlægge, hvad det overordnede projekt med DGI rent
faktisk indebærer – fx hvor længe projektet er sat til at vare. Der bør være en
kontrakt mellem AUS og DGI et sted, som bør findes og læses.
6. Ansættelse af DSFI-ansvarlig.
a. Vi har opstartsmøde med SR’s projektleder den 11-02. Vi skal derfor snarest muligt i
gang med at finde vores DSFI-ansvarlige. Johan og Freja (AUS) formulerer et
stillingsopslag og sender det til Erik til godkendelse. Så vidt det er muligt, lader vi
AU om at klare det praktiske arbejde i forhold til at dele opslaget.
Afrunding
1. Eventuelt.
2. Næste IU-møde.
a. Næste IU-møde fastlægges til mandag den 28-02-2022 kl. 17.00.
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