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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: 25-10-2021  

Mødelokale: M1.2 

 

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.  

 

Fraværende: Asbjørn Ravn Rasmussen (SR). 

 

Dagsorden 

  

Formalia 

1. Godkendelse af dagsorden. 

a. Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra sidst. 

a. Godkendt. 

 

Information: 

1. Velkommen til vores nye IU’er, Rasmus Thøgersen (Aarhus Ultimate). 

a. Intro til Idrætsudvalget: Hvem er vi, hvad laver vi, hvornår mødes vi, etc. 

Idrætsudvalget er AUS bestyrelse bestående af fire repræsentanter fra AUS’ 

klubber, en formand, Erik, samt en repræsentant fra Studenterrådet (SR) (Asbjørn 

Ravn Rasmussen). På nuværende tidspunkt består IU af repræsentanter fra Aarhus 

Ultimate, JAI Fodbold og JAI Håndbold. IU holder møde cirka en gang månedligt i 

løbet af semestrene. På møderne deltager også den daglige ledelse, der består af 

Mathilde, Freja og Johan – sidstnævnte har en dobbeltrolle som medlem af den 

daglige ledelse og repræsentant for JAI Håndbold. 

2. Evaluering på efterårets Mandags-Move – Johan, Mathilde og Freja (AUS). 

a. I løbet af september og oktober har vi afholdt fem gange Madags-Move med blandt 

andet adventure (o-løb), ultimate og fodbold på programmet. Der er været 

udmærket tilslutning fra de studerende, dog ikke lige så stor tilslutning som i 

foråret, hvilket sandsynligvis skyldes, at verden igen er åben, og folk har fået deres 

gamle, travle liv tilbage.  
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b. Det har været lidt svært at få klubber til at stå for træninger i denne omgang, men 

det lykkedes dog at få alle fem mandage fyldt ud. Hvis klubberne er med på det, går 

vi efter at gentage Mandags-Move-succesen igen til foråret. 

3. Evaluering på DSFI 2021 og det efterfølgende evalueringsmøde – Johan, Mathilde og Freja 

(AUS).  

a. Afviklingen af DSFI gik godt. Der var dog et par ”problemer” i forløbet op til dagen 

og på selve dagen:  

i. Kø- og indgangssituationen på selve dagen var et problem. På et tidspunkt 

var der to timers kø i indgangen, hvilket skyldtes det nye system med 

entrébilletter og armbånd. Dette var meget uhensigtsmæssigt, og der skal 

findes en bedre indgangsløsning (måske to eller flere indgange), hvis vi 

vælger at køre med entrébilletter igen næste år. 

ii. AUS har i nogle sammenhænge følt sig en smule overset af SR i 

koordinerings – og planlægningsprocessen fx var der flere situationer, hvor 

SR ikke tænkte os ind i billedet bl.a. med hensyn til frivillig-t-shirts og 

frokost. Det har dog været betydeligt bedre i år end de forrige år. 

iii. Generelt var der for få hænder i projektgruppen - presset var simpelthen for 

stort på de få, der var. Ifølge os bør projektgruppen øges til næste år, fx kan 

der ansættes flere ”ansvarlige” end de to, der var i år (i år var det kun 

projektlederen og den pladsansvarlige, der var betalte – resten af 

projektgruppen var frivillige, hvilket er helt absurd med den mængde timer, 

der blev lagt i projektet).  

iv. Som sædvanligt forårsagede oprydningen lørdag brok. Blandt andet gik 

kritikken på, at oprydningen var for uorganiseret, og at de frivillige tit ikke 

vidste, hvad de skulle give sig til – hvilket var yderst demotiverende. Den 

daglige ledelse arbejder på at gøre det klart for SR, hvad der skal forbedres 

til næste års arrangement.  

1. Oprydning forårsagede dog ikke helt lige så meget brok som tidligere 

år, og den daglige ledelse fik endda ros af flere af de frivillige på 

evalueringsmødet for vores håndtering af oprydningsarbejdet og 

kommunikationen i den forbindelse.  

2. Mathilde (AUS) har foreslået til SR, at der til næste års arrangement 

ansættes en oprydningsansvarlig på lige fod med den 

pladsansvarlige, som kan sørge for en gennemarbejdet plan for 

lørdagens arbejde. 

b. Hvad er den økonomiske situation efter DSFI? 

i. Der er endnu ikke helt styr på det økonomiske overblik – dette kan tage 

flere måneder. Dog har Ann (SR’s bogholder) meldt ud, at der højst 

sandsynligt er overskud – blandt andet pga. det store ølsalg. 

ii. Vi vender tilbage til snakken om DSFI og eventuelle forbedringer, når der er 

endeligt styr på økonomien. 
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4. Evaluering på AU RUN – Mathilde (AUS).  

a. Den 16. oktober afholdt AUS sammen med SR og Studenterhus Aarhus for første 

gang AU RUN. Ca. 350 løbere deltog i motionsløbet, som blev afholdt i Uniparken, 

der var spærret af til formålet.  

b. I år var arrangementet betalt udelukkende af trivselspenge, vi er blevet tildelt af 

universitetet. Universitetet har altså finansieret det fulde arrangement. AU RUN-

projektgruppen er i gang med at undersøge, om vi kan få en fast økonomisk aftale i 

hus med universitetet, således at de også de kommende år vil finansiere 

motionsløbet. 

c. Vores gode samarbejde med DGI gjorde, at de indvilgede i at hjælpe med bl.a. 

målportal og løbechips til startnumrene. Dette gjorde løbet betydeligt mere 

professionelt. 

d. Kritikpunkt: Der blev brugt et relativt højt beløb på meget få timer og på få 

deltagere (350 købte billetter ud af 500 til salg). 

 

Diskussion/beslutninger: 

1. Vi mangler stadig at finde ét IU-medlem. Vedkommende behøver ikke at være studerende, 

da Rasmus (Aarhus Ultimate) og Johan (JAI-H) begge er studerende. 

a. Hvordan løser vi dette problem?  

i. Mathilde og Freja (AUS) har forhørt sig hos flere klubber men uden held. 

b. Erik (Formand): Det er ikke sønderligt vigtigt at finde et fjerde IU-medlem, da IU 

fungerer fint med tre repræsentanter. Vi giver det dog endnu et forsøg ved at jeg 

formulerer et skriv, som vi sender rundt til klubberne via mail.  

i. Skrivet skal være specificeret til de individuelle klubber, da chancen for, at 

de svarer, ellers nok er meget lav. 

2. AUS frivilligfest – Mathilde og Freja (AUS). 

a. Mathilde og Freja (AUS) øjner en mulighed for at afholde en frivilligfest for alle AUS’ 

frivillige (bestyrelsesmedlemmer og trænere) med hjælp fra kickstarter-midlerne 

fra Studenterrådet. Midlerne er efter sigende meget lette at få fat i. Mathilde og 

Freja sætter sig nærmere ind i sagen. 

3. Annexhallen – Johan (AUS). 

a. Hvad er status?  

Udlejning af badmintonbaner for studerende og ansatte på AU hver tirsdag og 

torsdag i tidsrummet 8-15. Banerne udlejes til meget SU-venlige priser (50 kr i 

timen). Det er muligt at låne ketchere og bolde helt gratis i hallen. Projektet giver på 

nuværende tidspunkt stadig et betydeligt underskud, men vi håber på at få spredt 

rygtet endnu mere og således få fyldt flere baner op.  

b. Mulighed for forlængelse af prøveperioden. 

i. Tager vi stilling til ved næste IU-møde. 

c. Støtte fra AU’s trivselspuljer til Annexhallen-projektet? Johan (AUS). 
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i. Efter sigende skulle det ikke være muligt at få støtte til Annexhals-projektet 

via kickstarter-midlerne. Johan (AUS) undersøger dog sagen endnu engang 

og snakker med Marie (SR) om det. 

4. Administrationssystemer (Zakobo og Holdsport) – Mathilde (AUS). 

a. Status på fordelingen af administrationssystemer er følgende: 

i. Holdsport: 8 foreninger. Månedlig udgift for AUS: 1.200 kr (ca. 15.000 kr om 

året). 

ii. Zakobo: 3 foreninger (+ AUS selv). Månedlig udgift for AUS er cirka det 

samme som vi giver for Holdsport, blot for 3 foreninger i stedet for 8. 

Zakobo er altså betydeligt dyrere end Holdsport. Oveni den pris kommer 

desuden omfattende opstartsgebyrer – gebyrer vi ikke har hos Holdsport.  

iii. Klubmodul: 1 forening (ASS). ASS betaler umiddelbart selv for deres 

abonnement hos Klubmodul. Dog har de skrevet og spurgt, om vi vil give et 

tidskud. 

iv. Hjemmelavet system/Facebook: 6 foreninger. Dette styrer foreningerne selv 

uden AUS’ indblanding. 

b. Hvor står vi økonomisk i forhold til de to aftaler? 

Økonomisk er skiftet til de to nye administrationssystemer blevet væsentligt 

dyrere, end vi havde regnet med. 

 

Afrunding 

1. Eventuelt. 

a. Genoptagning af diskussionen om optag af nye klubber i AUS og rammerne for 

dette. Herunder: 

i. Vi har modtaget en officiel ansøgning fra discgolfklubben Opdrift. 

1. Mathilde (AUS) videresender ansøgningen til alle IU-medlemmer 

inden næste IU-møde, så vi kan læse den igennem.  

2. Rasmus (Aarhus Ultimate): Discgolf er som sport betydeligt større 

end Ultimate, og er i øvrigt en helt anden sport. Det er altså værd at 

skelne mellem de to. 

ii. Roundnet Aarhus ønsker at ansøge om medlemskab i AUS. 

1. Erik (Formand): Vi skal passe på ikke at fylde AUS op med døgnflue-

sportsgrene, der er væk igen om fem år.  

2. Mathilde (AUS): Det skal nævnes, at Roundnet-klubben har klart 

flere medlemmer end mange af vores nuværende 

medlemsforeninger. Medlemmerne er desuden næsten allesammen 

studerende, hvilket i dén grad taler ind i AUS’ formål. 

3. Mathilde (AUS) meddeler Roundnet Aarhus, at de gerne må 

indsende en officiel ansøgning om medlemskab. 

iii. En enkeltperson har udtrykt ønske om oprettelse af e-sportsklub/hold under 

AUS. Vedkommende vil gerne selv stå for det, men ønsker at være tilknyttet 

AU grundet deltagelse i Studieligaen. 



 5 

1. Erik (Formand): Vi behøver ikke diskutere, hvorvidt e-sport er 

kommet for at blive eller ej. Dét er det. Men vi bør diskutere, 

hvorvidt det er noget, der skal høre under AUS. Bl.a. bør vi tænke på 

spørgsmål så som, hvordan er e-sports-klubber er organiseret. 

a. Erik (Formand) snakker med den ansvarlige for AGF e-sport 

for at høre mere om e-sport. 

2. Overordnet set er konklusionen, at IU gerne vil høre mere om idéen 

– især for at høre om forespørgslen stadig er aktuel. Vi er dog yderst 

usikre på, hvordan og hvorvidt, idéen skal eksekveres.  

b. Promoveringsvideoer i samarbejde med Marius Visuals. 

i. Der er blevet produceret otte promoveringsvideoer for følgende klubber: JAI 

Fodbold, ASS, Aarhus Ultimate, AUS Basket, ASG, Aarhus Adventure, Jydsk 

Akademisk Lystfiskerforening, Jysk Akademisk Fægteklub. Der mangler 

stadig at blive produceret en video for ASC (dette gøres til foråret i den nye 

sæson) samt en overordnet AUS-promoveringsvideo. Fotograf, Marius, 

arbejder i øjeblikket på sidstnævnte. 

2. Næste IU-møde. 

a. Næste IU-møde bliver mandag den 22. november, klokken 17.00. 
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