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 AAR AARHUS UNIVERSITETS-SPORT 
________    ___________________________________________ 

Studenternes hus, Fredrik Nielsens Vej 2-4, Byg. 1420, 8000 Aarhus C  
Tlf. 87 15 39 59, www.aus.au.dk, E-mail: kommunikation@aus.au.dk 

 
 

 
Mødedato: 9. februar 2017 

 
Dagsorden til Formandsmøde i Aarhus Universitets-Sport: udsendt 06-02-2017 
 
Tidspunkt: 19:00 – 21:00 
Indkaldte: Formænd/bestyrelsesmedlemmer fra alle 16 AUS medlemsklubber 
 
Dagsorden 
 

1. Formalia 
a. Valg af dirigent: Erik Meineche Schmidt (Formand) 
b. Valg af referent: Christian Albertsen (AUS) 

 
2. Præsentation af deltagere 

Peter Kusk Mott – Aarhus Universitets Ultimate 
Katrine Hviid – Team Aarhus Floorball  
Pernille Andersen og Stine Bruun - JAI Fodbold 
Esben og Jakob Møller - AUS basket 
Lasse - Lommeulken 
Sophie Pihl – JAI Håndbold 
Eske – Aarhus Studenter Roklub 
Karina – Jydsk Akademisk Jagtforening 
Chris Kudahl - ASV volley 
Didde Haslund – Aarhus Studenternes Svømmeklub 
Marco - Kenikan 
Kåre Janussen – Akademisk Skytteforening Aarhus 
Camille Pedersen – Kommunikationsansvarlig AUS 
Nikolai Andersen – Sportsansvarlig AUS 
Christian Albertsen – Økonomiansvarlig AUS 
Erik Meineche Schmidt – Bestyrelsesformand AUS 
 

3. EUSA, FISU og DSI 
Den seneste tid har AUS undersøgt muligheden for at etablere DSI og blive medlem af 
EUSA og FISU, der arrangerer europæisk universitetssport. AUS bidrager med en 
opdatering herpå.   
 
På sidste formandsmøde blev der drøftet EUSA, FISU og DSI. Det går ud på, at tilbyde 
europæiske og international sportsdeltagelse for studerende. DSI står for danske 
studerendes idrætsforbund.  
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Danmark er det eneste land, som ikke er medlem, og derfor vil Nikolai gerne have det 
etableret således, at Danmark kan komme med.  
 
AUS er ved at indgå et samarbejde med AU Elitesport, hvor AU Elitesport også er meget 
interesserede i at kunne tilbyde deres sportsatleter at kunne deltage i sportsarrangementer i 
udlandet.  
Aktuelt for AUS er EUSA, hvor der er mange relevante sportsbegivenheder året rundt, 
men det kan ikke lade sig gøre at udnytte EUSA lige nu pga. forholdene med DSI. AUS 
og AU Elitesport prøver derfor, at få et DSI-sekretariat til Aarhus, så AUS kan sende 
medlemsklubber til international/europæisk sport.  
 
Der er løbende dialog med Ebbe fra USG, København, hvor DSI har hovedsæde i dag. 
Der kommer til at være en slags kontingentbetaling, for at blive optaget i DIF som er et 
særforbund. Det er vigtigt, at det berører alle medlemsklubber, så lidt som muligt, og at 
det er en gevinst for alle medlemsklubber. Jens fra AU Elitesport er begyndt at tilmelde 
atleter til FISU. Kun OL er større end FISU. 
 
Spørgsmål til FISU, EUSA, DSI: 
 
- Vil AU skyde flere penge i AUS, så der kan oprettes et sekretariat?  

Både RUC, CBS, AUU, SDU er eventuelt interesserede i at betale til et sekretariat.  
Der er dog ingen aftale på plads. 

 
Erik (formand): USG har stået for det i mange år, og det er løbet ud i sandet. Hvis man 
skal have gang i DSI, skal der laves en ny generalforsamling, hvor der skal kigges i 
vedtægter, og medlemsklubberne skal melde sig ind i dette her projekt. I København 
er det organiseret under USG. 
 

- Hvordan er ting organiseret rundt omkring?  
Hvordan får man DK på kortet for universitetsidræt?  
Det økonomiske og organisatoriske skal undersøges nærmere 
På det seneste formandsmøde var der stor interesse for at deltage i sådanne 
arrangementer.  
 
Der kan komme arrangementer og aktiviteter, hvor universiteter konkurrerer 
indbyrdes eller hvor det gøres mere elitært med AU elitesport. 
AU har interesse i, at elitesport kombineres med uddannelse. Den økonomiske del kan 
der ikke siges noget om endnu. 

 
Det er kun studerende og turneringsplaner til at starte med, og det vil ikke være svært 
at sende et hold til udlandet. Udgangspunkt for at sende et hold afsted til en by i 
udlandet, vil ikke kræve meget. Med det samme der er etableret DSI, kan dette lade 
sig gøre, for det er lovpligtigt. 

 
Erik (formand): Man ser på alle studerende, som kan spille håndbold, og man finder 
det bedst mulige hold som skal sendes afsted. Vi kan bare vælge, at det skal være 
studerende, som spiller hos JAI håndbold eksempelvis. Der mangler stadigvæk en del 
organisatorisk omkring hvordan alt dette kan lade sig gøre.  
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Peter (AUU): I starten skal hold vel bare sendes afsted. I Norge får de 6,8 mio. kr. til 
tilsvarende DSI, bare i Norge. Måske det kunne blive stort i Danmark? 

 
Nikolai (AUS): Fx kaproning i Aalborg, der manglede en facilitator for at arrangere 
arrangementer mellem universiteter. Her ville DSI have været brugbart.  

 
Eske (ASR): AU ikke har været gode til at samarbejde med. Pt. vinder Aalborg 
konkurrencer.  

 
Erik (formand): Det er vigtigt, at gøre universitetet interesseret i at være med. KBH er 
allerede i gang med lignende deltag. Det skal være mellem AU Elitesport og AUS. 
Hvis ingen klare protester, så må vi godt gå videre med projektet.  

 
4. AUS og medlemsklubbernes samarbejde 

Gennemgang af AUS vedtægter i henhold til samarbejde med AUS medlemsklubber: 
AUS vil gerne have en diskussion med jer omkring forbedringsmuligheder ift. AUS og 
medlemsklubbernes samarbejde, herunder den interne kommunikation, samt hvilke 
forventninger AUS medlemsklubber har til AUS.  
 
Camille (AUS):  
AUS forventer, at klubberne bliver bedre til, at følge sine forpligtelser jf. § 8 i 
vedtægterne. Følgende er § 8 i vedtægterne. 
 
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 opstilling i 

bestyrelsen, kontaktperson for AUS og kontaktperson for nye medlemmer. 

Stk. 2 Hvert år i foråret på foranledning af daglig ledelse at indsende: 

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 medlems kartotek inden 1. maj 

B. At oplyse, hvilke andre idrætsorganisationer foreningen er, eller bliver, medlem af 

(specialforbund, Idrætssamvirket i Aarhus og lignende)  
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Stk. 5 I øvrigt at yde AUS bistand, der måtte ønskes, enten ved tilvejebringelse af 

oplysninger eller gennemførelse af forskellige erhverv. 

Stk. 6 Hvis ikke foreningen overholder forpligtelser, bortfalder eller begrænses retten til:  

A. Løntimetilskud 

B. Drifts- og materialetilskud 

C. Stemmeret ved repræsentantskabsmøder 

 
Camille (AUS): Vedtægterne er ikke lavet om siden 2006, og vi har planer om, at revidere 
vedtægterne til generalforsamlingen i starten af maj.  
Erik (formand): klubber skal blive bedre til at følge vedtægterne.  
 
Camille (AUS) har været ude med GoPro kamera, og lavet video for klubberne. Hun er 
stadigvæk i gang og har indtil videre besøgt 5 klubber. 
Camille savner, at AUS og klubberne har andet end bare et økonomisk forhold, og at 
klubberne bliver bedre til, at lave materiale til studerende, som AUS kan have liggende på 
kontoret, når AUS skal ud at reklamere for klubberne.  
Det er vigtigt at klubberne svarer på mails, og at der bliver mere dialog omkring at sende 
studerende videre til klubberne. 
 
Camille (AUS) har fået et tilbud fra DGI, om at lave et kursus for bestyrelsesmedlemmer i 
klubberne. AUS vil gerne betale dette. Klubberne er velkommen til at komme med 
feedback. 
 

Jakob (AUS basket): Aarhus kommune har givet kurset igennem dem, så måske 
skal man ikke bruge så meget energi på kurset.  
 
Camille (AUS): Det er en enkel aften på bestyrelseskurset. Det er billigt, fordi AUS 
er medlem af DGI. Der er mulighed for at forme indholdet selv. Vigtig at man som 
ny i en bestyrelse ved, hvad man kan gøre, ideudveksler, f.eks. hvordan fungerer 
den mest optimale bestyrelse. Det er en aften på 3 timer. Aflæggelse skal evt. ligge i 
marts eller april 2017. 
 
Kåre Janussen (skytteforening): har interesse i at komme til bestyrelseskurset. 
 
Sophie Pihl (JAI Håndbold): Håndbold er interesseret. Skal have en ny bestyrelse 
snart, og vil gerne vide mere. 
 
Karina (JAJ): Vil gerne kunne sende en hel bestyrelse afsted, fordi der er flere, som 
har siddet for mange år i bestyrelsen.  
 
Erik (formand): synes det skal prøves med et bestyrelseskursus. Vigtig at finde et 
fælles mødetidspunkt. Der er tidligere erfaringer med, at ikke klubber tager afsted 
til sådanne kursus, selvom de siger, at de ønsker det. Vi givet det et forsøg. 

 
Camille (AUS): AUS er blevet tilbudt en gymnastiksal. Gymnastiksalen minder lidt om 
gymnastiksalen fra folkeskolen. Hvad vil klubberne evt. bruge gymnastiksalen til? 



 5 

Karina (JAJ): jagttegnsundervisning og fester. Dejlig lokalt, super fedt. 
Stine Bruun (JAI Fodbold): klubfest, aktivitetsdag, vigtig med stole og borde. 
Lasse (Lommeulken): vil gerne holde GF der.  
Jakob (AUS basket): tænker fælles klubhus, og det er super fin ide. Det er muligt at 
holde gratis GF i studenterhuset, hvis man gør det igennem Nikolai (AUS).  
Erik (formand): Det blev undersøgt, om salen kunne være blevet brugt til 
motionscenter. Gulvet i gymnastiksalen kan ikke holde til vægte, og derfor skal 
salen nu benyttes til anden sportslig aktivitet og evt. noget socialt. Salen er blevet 
renoveret, og det er nu ved at være afsluttet. AUS vil tage kontakt til AU. 
Rektor har lovet os denne gymnastiksal, så AU løber ikke fra aftalen. Det er vores 
beslutning, om vi vil have gymnastiksalen, og det vil vi. Der skal ikke betales nogen 
husleje til AU. Vi kan selv bestemme åbningstider, da der skal være 
adgangskortsystem som virker. Der skal være separat adgangskontrol, da ikke alle 
er studerende.  

 
Hvilke forventninger har klubberne til AUS?  
Eske (ASR): kunne være rart, hvis AUS kunne sparke liv i de studerende. Roning oplever, 
at det er svært at tiltrække studerende. Føler at de studerende ikke er tilstede mere.  
Kan man bruge AUS til at snakke med diverse studienævn, så de studerende har mere luft 
i deres dag?  
Vil gerne, at AUS slås mere med AU, for at få flere penge. Det ønskes, at der kæmpes for 
flere penge.  
 
Stine Bruun (JAI Fodbold): synes det er fedt med GoPro, godt at klubberne bliver vist 
frem. 
 
Lasse (Lommeulken): Lommeulken søger lokaler. AUS kan måske bidrage mere til, at 
klubben kan fungere bedre. Kunne være hyggeligt, at der kom fælles klubhus med 
gymnastiksalen. Fedt med reklamevideo med GoPro. Efterspørger hjælp til fx photoshop 
eller lignende. 
   
Camille (AUS): Vores næste plan er, at vi skal ud til de forskellige studier og reklamere. 
 
Pernille Andersen (JAI Fodbold): Opfordring til klubber: kontakt gerne AUS om ideer, 
hold jer ikke tilbage.  
 
Karina (JAJ): DSFI oprydning var ustruktureret. Det har været svært at få folk afsted. Vil 
gerne det bliver bedre kordineret omkring oprydningen. Karina har et forslag med timetal, 
f.eks., at man tjekker ind og er der 3-4 timer og så tjekker ud. Det er frustrerende, at man 
ikke ved hvornår man må tage hjem. Mere kontrol med hvornår folk rydder op. Vigtig at 
arbejdssikkerhed er i top. 
 
Didde Haslund (ASS): mener også folk går før tid til oprydning til lørdagen.  
 
Erik (Formand): AUS skal styre vores egne folk til oprydning. Der skal organiseres bedre 
oprydning sammen med SR.  
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Sophie Pihl (JAI Håndbold): havde aftale om at gå tidligere, derfor gik håndbold 1 time 
før, men der kom til gengæld flere end aftalt fra deres klub og hjalp. 
 
Lasse (Lommeulken): forrige år gik det super godt, i år trak det ud. Der manglede mere 
inddeling i hold, savner bedre koordinering.  
 
Marco (Kenikan): er det muligt at få tilskud selvom man ikke dukker op på idrætsdagen?  
 
Erik (formand): man skal møde op, det står i vedtægterne jf. § 8 stk. 5. 
 
Camille (AUS): Både AUS og SR står for oprydningen. Vi gør det bedste for, at forbedrer 
forholdene i år.   

 
Nikolai (AUS): Angående idrætsdelen generelt til DSFI: Håndbold kunne ikke fylde op i 
år. Det skal gerne vokse udefra. Sidste år var der mange og derfor udvidede vi med 2 
baner, men de blev så ikke fyldt op alligevel.   
 
Stine Bruun (JAI Fodbold): negativ stemning fra vores klub omkring at møde op til 
idrætsdagen. Der er ikke nok sport på den generelle plakat for DSFI. For meget fokus på 
musik og mindre fokus på selve idrætsdagen. Det skal gøres mere tydeligt på plakaten til 
kommende DSFI. 
 
Camille (AUS): I 2016 var der 2 kommunikationsansvarlige, men i 2017 kommer Camille 
(AUS) med i kommunikationsgruppen, så der kommer mere sport på programmet.  
 
Jakob (AUS basket): måske der kunne laves en sportsdag udenom DSFI. ASV og AUS 
basket har et godt samarbejde om at lave idrætsdage. Vil gerne at AUS kunne facilitere 
nogle idrætsdage, udover DSFI. Det kunne måske også hjælpe på den medlemsblødning, 
som mange klubber oplever.  

 
Erik (formand): i gamle dage var idrætsdagen og fredagsbaren separeret, men nu er den 
sammen, fordi det giver et alternativ til de studerende, så det ikke kun handler om druk.  

 
Lasse (Lommeulken): positiv ros omkring idrætsdagen, super glad for det, og det gik 
godt.  

 
Camille (AUS): mange har undervisning på dagen. Mange prioriterer sin forelæsning, og 
AU må ikke reklamere for idrætsdagen, fordi det ligger i undervisningen. Det samme med 
skituren, AU vil heller ikke her reklamere, fordi det er i undervisning.  
Måske at man kunne spørge rektor om ingen undervisning om morgen/formiddagen på 
dagen. 
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5. Klubmodul – erfaringer og muligheder 

Gennemgang af medlemsskabsaftale med Klubmodul. Her vil der også være et kort oplæg 
hvor AUS opfrisker hvilke muligheder Klubmodul rent faktisk giver jer. 

 
Tanken om noget fælles er måske urealistisk. Klubmodul skal være et tilvalg.  
Omkring medlemsopgørelse og medlemsregistrering er det vigtig, at det nye program som 
bruges i stedet for klubmodul, skal kunne opgøre dette. 
 
I kommende forhandling med klubmodul: vigtig at undersøge hvilke alternativer, der er, 
og der skal laves en forhandling. Alternativer er f.eks. Clumeo og WinKAS. 

 
Der er utilfredshed, da det kommer bag på et medlem, at vi nu måske vil have nye 
alternativer til klubmodul. Og at der er generel tvivl om klubmodul på mødet. 

 
Jakob (AUS basket) mener, at det giver god mening, at vi fælles laver en aftale med 
klubmodul. Jakob vil gerne, at alle deltager i klubmodul.  
 
Kåre Janussen (Skytteforening) siger, at klubmodul er en blandet oplevelse, og han 
mener, at klubmodul har skabt en del problemer.  
 
JAI Fodbold: mener der er dobbeltarbejde med klubmodul, fordi medlemmer skal 
registreres under DBU. 
 
Peter (AUU) mener, at vi i tidernes morgen fik lavet en aftale hvor alle 16 klubber indgik. 
Han mener vi skal forhandle en bedre aftale.  
 
Erik (formand) summerer op: klubmodul er nok mest attraktivt. Der er 2 måder klubberne 
fremad skal bruge systemer som klubmodul. Enten skal klubben gå solo og finde eget 
program eller så kan klubberne være med i en fælles aftale klubmodul. AUS stiller en 
aftale med klubmodul til rådighed, som klubberne kan vælge at tage imod som en 
tilvalgsordning.  
 

6. AUS tilskudsmodel 
Erik (formand) bemærkninger:  
Vi introducerede den nye AUS tilskudsmodel, hvor parameteren studentermedlemmer er 
nøglen til at opnå tilskud. Nogle klubber havde fremgang og andre lå nogenlunde og 
andre fik mindre tilskud tildelt pga. færre studerende. 
Erkendelse: præmisser var ikke helt klare for alle, og det blev vedtaget, at det var okay, at 
oplyse et antal studerende for oktober.  
Der er lavet en halv ændring, fordi fortolkningen af støtte fra klubberne har været bred. 
Administrationsomkostninger blev fortolket meget forskelligt fra de forskellige 
foreninger, og administrationsomkostningerne vil blive præciseret.  
Der skal opgøres medlemstal den 15. april og den 15. oktober.  
Vi vil gerne høre nogle kommentarer omkring den ny model. 
Nogle klubber har været gode til at afholde regnskaber og andre har været mindre 
professionelle.  
Vigtig at kassererne får underskrevet regnskaberne af revisorerne. 
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Karina (JAJ): det er svært at holde styr på hvem er studerende. Medlemmer er tæt 
tilknyttet igennem jægerforbundet. Meget stort administrativt arbejde at skulle 
registrere medlemmer. Meget utilfredse. Vi går meget op i folk er studerende, og 
holder pladser til studerende. Vi har en intern Facebookgruppe, hvor man på denne 
måde kommer i kontakt med sine medlemmer. Der er kontakt med de igangværende 
som tager jagttegn. Hovedsagelig er de studerende. Folk er automatisk indmeldt i et 
år.  

 
Jakob (AUS basket): siger, at det burde kunne lade sig gøre, når alle andre klubber 
kan tælle medlemstal op.  

 
Pernille Andersen (JAI Fodbold) siger, at JAI har styr på medlemmer igennem 
klubmodul. 

 
Det samme gør roning igennem, dog ikke igennem klubmodul. 

 
ASS: tæller op når folk møder op og skal svømme. 

 
Erik (formand): Jagt har stadig behov for særlig behandling. Vi melder tilbage 
inden d. 15 april. Der skal måske laves en systematisk rundspørge omkring den nye 
model.  

 
7. Eventuelt 

 
Skytteforening og ASR: studerende har mere i kalenderen, flere jobs, crossfit, svært at få 
medlemmer aktiveret. Generelt et problem for flere klubber 
 
Det må gerne være et tema til et bestyrelseskursus hos DGI, hvor man kan høre, hvad man 
kan gøre for at tiltrække de studerende.  


	AAR AARHUS UNIVERSITETS-SPORT ________    ___________________________________________

