FORMANDSMØDE
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: 29-11-2018
Mødelokale: M 1
Tidspunkt: 19.00
Indkaldte: Formænd/bestyrelsesmedlemmer fra alle 16 AUS medlemsklubber
Formand: Erik Meineche Schmidt
AUS: Nikolai Andersen, Martin Bruhn, Emma Damgaard Williams
Deltagende: Erik, Tone (ASS), Morten (ASS), Signe Freja (AUU), Esben (AUS Basket), Emma, Nikolai,
Martin, Eske (ASR), Mads (Akademisk Badminton), Mikkel (Jysk Akademisk Jagtforening), Maria
(ASV), Natasha (ASV), Mathias (JAI Håndbold), Kenikan
Fraværende: JAI Fodbold, ASG, Jysk Akademisk Fægteklub, SK1968, Lommeulken, Team Aarhus
Floorball og Akademisk Skytteforening.

Dagsorden
Formalia
1. Valg af referent – Emma
2. Godkendelse af referat fra sidst - godkendt
3. Godkendelse af dagsorden – godkendt
Information
4. Præsentation af deltagerne
5. Evaluering af DSFI v/ Martin
a.
b.
c.
d.

Rekordmange deltagere
Ingen overskud dog
Klubberne hjalp til som sædvanligt
Ekstra frivilligt arbejde grundet sikkerheden – dette vil ikke gå ud over klubbernes
frivillige til næste år
e. Frivillige til oprydning får drinks og madbilletter
f. AUS skal diskture vores rolle med studenterrådet til DSFI samt eventuelle ændringer
6. Den nye gymnastiksal v/ Nikolai
Generelt
a. Helt klar til brug, mangler kun få elementer så som promovering
Bookingsystem
b. Er oppe at køre, men mangler lige nogle justeringer
Klubbernes brug

c. Klubberne skal ikke bruge salen til ”normale” klubaktiviteter så som træning, men må
gerne bruge den til andet sport.
7. Optagelse af to nye klubber
a. Fire klubber ansøgte til fristen i august
b. AUS får en cykelklub og en adventure sport klub – begge mellem 20-40 medlemmer
c. Disse er optaget på prøve i et år indtil oktober 2019
8. AUS tilskud 2018 v/ Erik
a. Redegørelser mangler fra 3 klubber – Håndbold, Jagt og Fodbold
Diskussion/beslutninger
1. FREMTIDENS AUS
Samarbejde
Den interne kommunikation
Forventninger mellem medlemsklubberne og AUS
Sparring omkring rekruttering, internationale studerende, frivillighed osv.
Rekruttering af trænere
Rekruttering af medlemmer
Samling af boldsportsgrene til sparring – og andre enheder alt efter hvad der er
relevant
Tværfagligt sparring – på tværs af idrætsgrene
Tematiske workshops
Information om hvordan man rammer de rigtige studerende – f.eks. til forelæsninger
2. Festlokaler
a. Sparring fra andre klubber
b. Mangel på lokaler
c. Øget samarbejde blandt klubberne
d. ASR har et lokale nede ved havnen – dette skal dog snakkes om med bestyrelse mm.
Afrunding
3. Eventuelt
4. Næste Møde
a. Repræsentantskabsmøde bliver hold maj 2019
b. 28. november 2019 – sidste torsdag i november

