VEDTÆGTER FOR
AARHUS UNIVERSITETS-SPORT
(AUS)
§1

N NAVN OG GEOGRAFISK PLACERING
Foreningens navn er: Aarhus Universitets-Sport (AUS). AUS´ hjemsted er Århus Kommune.

§2

FORMÅL
AUS arbejder til fremme af mulighederne for udøvelse af idræt med særlig henblik på alsidig
sports-, idræts- og motionsudøvelse blandt de uddannelsessøgende.

§3

FORENINGERNE UNDER AUS
Foreningerne er de optagne foreningsklubber jvf. § 7

§4

REPRÆSENTANTSKABET
stk. 1

Repræsentantskabet, der er AUS´ øverste myndighed, består af Idrætsudvalgets medlemmer,
samt foreningsrepræsentanter, hvoraf:
A

Foreninger med indtil 200 medlemmer har 1 repræsentant

B

Foreninger med indtil 201-500 medlemmer har 2 repræsentanter

C

Foreninger med over 500 medlemmer har 3 repræsentanter
Antallet af foreningsmedlemmer opgøres én gang årligt. Foreningen fastsætter selv denne
dato, som meddeles AUS´ daglige ledelse.
Hvis en forening opererer med 2 sæsoner inden for et kalenderår, opgøres medlemstallet som
gennemsnittet af de 2 sæsoner.

stk. 2

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden den 20. maj og skal af
Idrætsudvalget indkaldes skriftligt med mindst 4 ugers varsel med angivelse af tid og sted,
samt følgende dagsorden:
1

Valg af dirigent

2

Godkendelse af referat fra sidste ordinære repræsentantskabsmøde samt evt. ekstraordinære
repræsentantskabsmøder

3

Idrætsudvalgets virksomhed ved AUS-formanden

4

Fremlæggelse af AUS´ regnskab

5

Beretning fra foreningerne om det forløbne år

6

Indkomne forslag og særlige meddelelser

7

Valg af 2 medlemmer + 2 suppleanter til Idrætsudvalget

1

8

Valg af 2 kritiske revisorer, samt 1 revisorsuppleant

9

Eventuelt

stk. 3

Indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer, skal være den daglige ledelse i
hænde senest 14 dage før det ordinære repræsentantskabsmøde. Den daglige ledelse
udsender indkomne forslag til klubbernes bestyrelse samt Idrætsudvalgets medlemmer senest
8 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse.

stk. 4

Repræsentantskabets foreningsrepræsentanter skal være bestyrelsesmedlemmer i
den forening de repræsenterer på repræsentantskabsmødet.

stk. 5

Stemmeberettigelse:
Ved valget til Idrætsudvalget er kun foreningsrepræsentanter stemmeberettigede. Ved øvrige
afstemninger er foruden foreningsrepræsentanterne, Studenterrådets repræsentant samt
formanden for AUS stemmeberettigede.
En foreningsrepræsentant kan afgive stemme(r) for ikke tilstedeværende
foreningsrepræsentanter fra samme forening, uden at en skriftlig fuldmagt foreligger.

stk. 6

Valget til Idrætsudvalget (IU)/valgbarhed:
Hvert år er 2 af foreningsrepræsentanterne i Idrætsudvalget på valg.
Valgperioden er 2 år.
Suppleanterne vælges for 1 år, men indtræder og fungerer efter Idrætsudvalgets nærmere
angivelse.
Der kan kun opstilles én kandidat fra hver AUS-forening; kandidaten skal være
bestyrelsesmedlem i den pågældende forening.
På tidspunktet for valget til Idrætsudvalget skal minimum 2 af medlemmerne - af de 2
nyvalgte + de 2 siddende udvalgsmedlemmer - være studerende ved Aarhus Universitet.
En foreningsrepræsentant kan vælges ind i IU in absentia, såfremt vedkommende har
fremsendt en underskreven tilkendegivelse af ønske om at indtræde i IU.

stk. 7

Udover det ordinære møde kan Repræsentantskabet hvert år afholde et eller flere møder til
drøftelse af idrætspolitiske spørgsmål, spørgsmål vedrørende DSI og andre
studenteridrætsorganisationer, rejse- og stævneaktiviteter, spørgsmål vedrørende udbygning,
vedligeholdelse og udlejning af offentlige og selvejende institutioners idrætsanlæg og
lokaler, samt andre spørgsmål af fælles interesse.

stk. 8

Repræsentantskabet kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver. Møderne indkaldes
af Idrætsudvalget eller den daglige ledelse, eventuelt efter opfordring fra én eller flere af
foreningerne.

stk. 9

Idrætsudvalget kan indkalde skriftligt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde med
angivelse af tid, sted og dagsorden.
Idrætsudvalget skal indkalde skriftligt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde med mindst
4 ugers varsel, når mindst 2 klubber, med angivelse af forslag til dagsorden, anmoder om
indkaldelse af møde.
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Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan under ingen omstændigheder holdes i juni, juli
eller august måned.
I begge tilfælde skal dagsordenen som minimum indeholde følgende punkter i den angivne
rækkefølge:
A

Valg af dirigent

B

Indkomne forslag og særlige meddelelser

C

Eventuelt

stk. 10

Indkomne forslag skal være den daglige ledelse og Idrætsudvalget i hænde senest 14 dage
før det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.
Indkomne forslag udsendes til klubbernes bestyrelse senest 8 dage før
repræsentantskabsmødets afholdelse.

§5

IDRÆTSUDVALGET
stk. 1

Idrætsudvalgets sammensætning:
Formand, udpeget af rektor ved Aarhus Universitet.
4 AUS-foreningsrepræsentanter, valgt af foreningerne på repræsentantskabsmødet.
1 medlem, udpeget af Studenterrådets Fællesråd.
Af Idrætsudvalgets medlemmer må der højst være 1 medlem, repræsenterende hver forening.

stk. 2

Idrætsudvalget træffer afgørelse vedrørende offentlige midler, under iagttagelse af
forskrifterne for disse, samt alle afgørelser, der vedrører anvendelsen og fordelingen af
Universitetets bevilling til AUS og eventuelle overskud af kontorets drift.

stk. 3

Idrætsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden, der skal være i overensstemmelse med
nærværende vedtægter.

stk. 4

På eget initiativ eller på opfordring kan Idrætsudvalget iværksætte nye aktiviteter.

stk. 5

Vedr. ad-hoc-udvalg nedsat af IU gælder det at udvalgene:

stk. 6

A

Løbende holder DL og IU informeret

B

Udformer budget som skal godkendes af IU

C

Al ind- og udbetaling skal ske via DLs kasserer

D

Regnskab udarbejdes af DLs kasserer

E

Der udarbejdes en kontrakt mellem ad-hoc-udvalget og IU
Idrætsudvalget ansætter og kan afskedige den daglige ledelse.
Endvidere fastsætter IU, i samarbejde med daglig ledelse, en arbejdsbeskrivelse samt det
hertil nødvendige timeforbrug.

stk. 7

Quorum:
3

Beslutninger træffes ved stemmeflertal.
IU er beslutningsdygtigt ved formanden og 2 foreningsrepræsentanter - eller ved 4 IUmedlemmer
§6

DEN DAGLIGE LEDELSE (DL)
stk. 1

Den daglige ledelse består af 3 personer, der alle skal være studerende ved Aarhus
Universitet. Hvervet, der er lønnet, besættes så vidt muligt for 2 år ad gangen.
Udover de 3 personer kan der tilknyttes supplerende arbejdskraft efter aftale med IU.
Den daglige ledelse refererer til Idrætsudvalget.

stk. 2

Arbejdsområder:
A

Varetager AUS´ administration

B

Repræsenterer AUS indadtil

C

Udfører Idrætsudvalgets og Repræsentantskabets beslutninger

D

Tager referat fra idrætsudvalgsmøder samt repræsentantskabsmøder

E

Fører regnskab over Universitetets bevillinger til AUS

F

Fører kontorets eget regnskab

G

Er foreningerne behjælpelige i forskellige anliggender af fortrinsvis administrativ karakter

H

Varetager AUS´ idrætsmæssige tilbud, der ligger uden for AUS- foreningernes regi

I

Kan repræsentere AUS i DSIs bestyrelse

§7

OPTAGELSE
stk. 1

Idrætsforeninger, der primært virker blandt de studerende ved Aarhus Universitet, kan
optages i AUS. Begæring om optagelse, ledsaget af et eksemplar af foreningens vedtægter,
der skal være i overensstemmelse med AUS´ vedtægter, samt angivelse af bestyrelsens
medlemmer og foreningens medlemstal, indsendes til Idrætsudvalget, der træffer afgørelse
om optagelse.
Minimumskravene til foreningen er følgende kriterier:
A

Foreningen skal opfylde AUS´ formålsparagraf (jvf. § 2)

B

Foreningens aktiviteter skal kunne karakteriseres som idræt eller sport

C

Foreningen skal have eksisteret mindst 1 år

stk. 2

Idrætsudvalget kan afvise foreninger indenfor samme idrætsgren, som en af de eksisterende
medlemsklubber.

stk. 3

Afgørelse om afslag vedr. optagelse i AUS kan dog indbringes for Repræsentantskabet til
endelig afgørelse.
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§8

FORENINGERNES FORPLIGTELSER
Foreningerne er forpligtet til :
stk. 1

inden for 1 måned at holde daglig ledelse orienteret om:
A

Ændringerne i foreningens interne struktur og organisation ved at fremsende de til enhver tid
gældende vedtægter

B

Navne, adresser og telefonnumre på den samtlige bestyrelse og deres stilling i bestyrelsen,
kontaktperson for AUS og kontaktperson for nye medlemmer

stk. 2
A

Revisor-påtegnet og revisor-godkendt regnskab for sidste regnskabsår inden
repræsentantskabsmødet

B

Referat af foreningens sidst afholdte generalforsamling inden repræsentantskabsmødet

C

Uddybende oplysninger om foreningens medlemstal inden den 15. februar

stk. 3

At informere om afholdelse af generalforsamling, der giver den daglige ledelse adgang til at
deltage i pågældende forenings generalforsamling som observatør

stk. 4

På IUs foranledning :
A

At fremvise medlemsliste eller medlemskartotek inden 1. maj

B

At oplyse, hvilke andre idrætsorganisationer foreningen er, eller bliver, medlem af
(specialforbund, Idrætssamvirket i Århus og lignende)

stk. 5

I øvrigt at yde AUS bistand, der måtte ønskes, enten ved tilvejebringelse af oplysninger eller
gennemførelse af forskellige hverv.

stk. 6

Hvis ikke foreningen overholder ovenstående forpligtelser, bortfalder eller begrænses retten
til:

§9

§ 10

hvert år i foråret på foranledning af daglig ledelse at indsende:

A

Løntimetilskud

B

Drifts- og materialetilskud

C

Stemmeret ved repræsentantskabsmøder
EKSKLUSION

stk. 1

Idrætsudvalget træffer afgørelse om eksklusion af en forening, f.eks. i tilfælde af misbrug af
AUS´ navn eller misligholdelse af forpligtelser (jvf. § 8).

stk. 2

Afgørelse om eksklusion kan ankes uden opsættende virkning til Repræsentantskabet.
ØKONOMI
AUS´ økonomi hviler på Universitetets bevillinger til AUS og andre tilskud, samt egne
indtægter.

§ 11

REGNSKAB
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AUS´ regnskabsår følger kalenderåret.
§ 12

TEGNING
AUS tegnes af Idrætsudvalgets formand. Idrætsudvalget kan ved fuldmagt i særlige tilfælde
bemyndige en anden person til at tegne AUS udadtil i en nærmere beskrevet sammenhæng.

§ 13

AFSTEMNINGSREGLER
stk. 1

Afstemninger vedtages ved almindeligt flertal, dog undtaget vedtægtsændringer og evt.
afgørelse om foreningens opløsning (jvf. § 15)

stk. 2

Ved valget af personer til Idrætsudvalget kan hver foreningsrepræsentant stemme med op til
2 stemmer. De 2 stemmer kan ikke afgives på samme person.

stk. 3

Vedtægtsændringer vedtages ved almindeligt flertal, dog skal repræsentanter for mindst
halvdelen af de i AUS organiserede klubber stemme for vedtægtsændringer.

§ 14

VEDTÆGTSÆNDRINGER
stk. 1

§ 15

Vedtægtsændringer træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse
FORENINGENS OPLØSNING
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på et i dette øjemed særlig indkaldt
ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Til dettes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ¾
af de i AUS organiserede foreninger er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at
mindst ¾ af de afgivne stemmer er til fordel for forslaget. Opnås sådant flertal på et
repræsentantskabsmøde, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til et nyt
repræsentantskabsmøde, hvor beslutning kan tages med ovennævnte stemmeflerhed, uanset
hvilket antal organiserede foreninger, der er til stede.
I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, samt fast ejendom og løsøre, der er i
behold, anvendes til idrætslige formål. Det afgående Idrætsudvalg træffer afgørelse om
fordelingen heraf.

Vedtaget af Repræsentantskabet, Aarhus Universitets-Sport, den 9. maj 2005
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