
 

 

 

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: 04-10-2018 kl. 19.00 

Mødelokale: 1.3 

 

Indkaldte: Erik Meineche Schmidt (Formand), Maria Wieborg Jacobsen (ASV), Kamilla Møller 

Christiansen (AUS-basket), Krestina Vendelbo Christensen (SR), Signe Freja Storgaard (AUU), Sofie 

Lauritzen Pihl (JAI-H) 

AUS: Emma Damgaard Williams, Martin Bruhn, Nikolai Andersen   

 

Fraværende: Emma Damgaard Williams  

 

Dagsorden 

 

Formalia 

1. Valg af referent (Martin) 

2. Godkendelse af referat fra sidst (se www.aus.au.dk) - godkendt 

3. Godkendelse af dagsorden - godkendt 

 

Information og diskussion 

4. DSFI  

a. Beretning fra Martin 

Godt 
- Rekord mange deltagere, 20.000-21.000 har været forbi i løbet af dagen  
- Stor ros fra ekstern konsulent (Pablo) i forhold til håndtering af diverse 
- Stor ros fra deltagende, artister og AU.    

 
Kan gøres bedre 

- Første år med hegn, det kunne være langt bedre skiltet af  
- Første estimat: Vi er gået 50.000-100.000 under budget /nyere estimater: mindre 

underskud/nul 
o Dårligt vejr → lavt ølsalg  
o AU’s underskudgaranti  
o Mundtlig aftale med Frederik (generalsekretær)  
o Til næste år bør man give frivillige fra oprydning mad- og drikke billetter på lige 

vilkår med klubbens andre frivillige 
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Derudover: 
Vi skal have mere plads til sporten, efter hegnet har været opsat, er banerne blevet (endnu) 

mindre.  

- Mulighed for hygge/baggrundsmusik  

- Godt at banerne var kridtet op i forvejen.   

- Meget alkohol på pladsen (prioriter dette højere til næste år)  

 

5. Optagelse af nye medlemsklubber 

a. Generelt:  

i. Mulighed for et ’prospect’ år? (hvad indebærer dette? → alt) Et års prøve, 

hvis de har levet op til forventninger, så får de i forbindelse med udtalelse 

i slutningen af 2019 den fulde del fra januar 2019 og frem. De kan risikere 

at blive smidt ud indenfor første år hvis de ikke lever op til vores 

forventninger.   

ii. Fra hvornår er de medlemmer? Prospect fra 1. oktober 2018, fulde 

medlemmer fra 1. oktober 2019  

b. Adventure klubben – alle stemmer for – de er inde  

c. ASC – alle stemmer for – de er inde  

i. Meget ny forening  

ii. Virker ikke særlig konkurrence minded  

iii. Er ret lille  

6. Skituren 2019 

a. AUS sponsorer en ekstra fribillet ekstra, og Martin tager afsted med min 

kammerat.  

7. Gymnastiksal  

a. Adgangsforhold  

i. Erik ringer til Lars (en bygningschef) i morgen, og så bliver aftalen at det kan 

ændres med én dags varsel.  

ii. Vi skal have mulighed for at have en række dummy cards liggende, man kan 

give til instruktører og udefrakommende. Således så en instruktør der skal 

undervise studerende også har mulighed for at få et kort.  

iii. Vi skal i gang med at lave et booking system.   

b. Forventet åbningsdato?  

i. Så snart vi har mulighed for at give tilladelser til studerende.  

 

Afrunding 

8. Eventuelt 

9. Næste Møde 

a. Tirsdag d. 13/11 kl 17.00 
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