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: 28-04-2022.
Mødelokale: Faculty Club.
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, Andreas Bruselius.
Fraværende: Mathilde Risom Mathiasen (AUS), Rasmus Thøgersen (Aarhus Ultimate), Asbjørn
Ravn Rasmussen (SR).

Dagsorden
Formalia
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidst.
Information
1. Opdatering på åbent hus-arrangement i Mollerup Golf Club lørdag den 23. april.
a. Mathilde (AUS): ”Der var 19 fremmødte, vi havde dejligt vejr, der var god stemning,
og det gik godt.”
b. Mollerup Golf Club tilbyder fra den 1. maj til den 31. juli et tre-måneders
introforløb til studerende til kun 600kr (normalpris 1500kr).
c. Der er allerede et par håndfulde tilmeldte til det tre-måneders introforløb, og
planen er, at der ved hjælp af annoncering på Facebook skal komme flere (penge til
annoncering kommer fra det økonomiske tilskud, som DGI gav Mollerup til
projektet.)
2. Opdatering på Mandags-Move.
a. I mandags holdt vi semesteret første Mandags-Move-event, hvor den stod på
ultimate sammen med Aarhus Ultimate. Der var desværre ikke så mange
fremmødte, men dette skyldtes sandsynligvis, at vi var lidt sent ude med reklame
på de sociale medier, samt at folk lige skal have øjnene op for, at Mandags-Move
kører igen. Vi regner derfor kraftigt med, at der allerede næste mandag, hvor den
står på roundnet (spikeball) med Roundnet Aarhus, er betydeligt flere fremmødte.
3. Aflysning af DGI tema-sparringsaften den 26. april.
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a. DGI tema-sparringsaften skulle have fundet sted i tirsdags, men blev desværre
aflyst, da det kun var Aarhus Studenter Roklub, der havde tilmeldt sig
arrangementet.
4. Repræsentantskabsmødet den 2. maj er nu på plads og stort set alle klubber (pånær
Akademisk Skytteforening Århus og Team Aarhus Floorball) har tilmeldt sig. Lige nu ser det
ud til, at vi bliver 39 personer.
a. Som sædvanligt holder Erik et oplæg, hvori han opdaterer folk på, hvordan det står
til i AUS.
b. Herefter skal der findes fire nye IU'ere, da alle de tre nuværende IU-medlemmer
stopper og vi desuden har en tom plads fra sidste repræsentantskabsmøde. Johan
(JAI-H) har meddelt, at en fra bestyrelsen i JAI-H gerne vil overtage hans plads i IU.
Dét betyder, at vi i realiteten mangler at vælge følgende:
i. 3 IU’ere.
ii. 2 IU-suppleanter.
iii. 2 kritiske revisorer.
iv. 1 kritisk revisor-suppleant.
c. Freja, Johan og Erik mødes med Anne fra DGI før repræsentantskabsmødet klokken
17, for at diskutere det fremtidige samarbejde med DGI.
Diskussion/beslutninger
1. Der skal tages en beslutning mht. samarbejdsklubber/venskabsklubber.
a. Vi skal lægge os fast på et navn til klubberne. På sidste IU-møde kom følgende
forslag på bordet: ”Associerede klubber”, ”venskabsklubber”. Erik afviste navnet
”samarbejdsklubber”.
b. Vi vedtager at kalde de nye klubber for "associerede klubber", selvom navnet ligger
lidt dårligt i munden. Heldigvis skal man sjældent omtale klubberne i daglig tale, og
i så fald kan man forkorte dem AK.
c. Nu hvor vi har lagt os fast på et navn, skal vores hjemmeside hurtigst muligt
opdateres med information om vores associerede klubber. Dette kan kun gå for
langsomt!
d. På sidste IU-møde vedtog vi at starte med at inkludere Roundnet Aarhus, Mollerup
Golf Club og Discgolfklubben Opdrift som vores associerede klubber. Hertil har
Mathilde en kommentar:
i.
Mathilde (AUS): ”Volley og beachvolley er IKKE det samme. Og når Aarhus
Beachvolley Club nu ikke bliver en medlemsklub, synes jeg ikke, det giver
mening at tage diskussionen igen. En løsning kunne være, at vi aftaler med
Erik, at hvis ASV er ok med det, så bliver Aarhus Beachvolley Club en
samarbejdsklub. Eller alternativt beslutte, at de ikke skal være
samarbejdsklub (hvilket jeg synes er dumt). Beslutningen skal i hvert fald
ikke udskydes mere, da Aarhus Beachvolley Club afventer svar fra os.”
ii.
Spørgsmålet er altså: Skal vi inkludere flere klubber (herunder Aarhus
Beachvolley Club) som associerede klubber?
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iii.

iv.

At optage beachvolleyklubben som associeret klub ville kræve en
bekræftelse fra ASV, for at sikre os, at de ikke føler, at vi træder ind på deres
territorium. Dette forhører vi os om på repræsentantskabsmødet i
forlængelse af, at Erik informerer medlemsklubberne om vores nye tiltag
med associerede klubber.
Vi skal huske at indhente konkret info på de associerede klubber, vi optager,
for at vi ”kender” klubberne bedst muligt. Noget af denne info skal desuden
fremgå af vores hjemmeside under fanen ”associerede klubber”.

Afrunding
1. Eventuelt.
a. E-sport – skal vi stoppe eller fortsætte projektet?
i. Da Jonas, der var initiativtager på e-sports-projektet, er droppet ud af sit
studie, sætter vi for nu projektet på pause. Det kan genoptages ved senere
lejlighed. Der er printet plakater, der ligger klar til brug på kontoret til den
tid kommer.
b. Status på Annexhallen.
i. De seneste par uger har der været betydeligt færre bookinger. Før påske var
vi næsten oppe på fuld dækning, men nu er vi helt nede på tre-fire
bookinger om dagen. Denne udvikling skyldes med garanti det gode vejr.
ii. I fremtiden skal vi nok overveje at pause samarbejdet ved udgangen af april
og genoptage det midt september/start oktober, for at undgå de måneder,
hvor vejret er bedst og dermed undgå mest muligt underskud.
c. Ansættelse af ny kommunikationsansvarlig.
i. Der skal findes en ny kommunikationsansvarlig snarest muligt, da Freja
afleverer speciale den 15. september. Hun er dog sandsynligvis indskrevet
på AU indtil omkring den 15. oktober og vil derfor kunne være ansat som
kommunikationsansvarlig indtil da. Hun har dog ikke mulighed for at være
særligt aktiv i ugerne op til DSFI, da det falder sammen med
specialeslutspurten. Derfor kunne det måske være en god idé at ansætte en
ny Freja inden DSFI, så vedkommende kan være en ekstra hjælpende hånd
til DSFI-dagen samt ugerne op til. I så fald skal vedkommende ansættes
senest per 15. august.
2. Næste IU-møde.
a. Næste IU-møde planlægges, når de nye IU'ere er fundet.
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