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: 10-05-2021
Mødelokale: Zoom
Indkaldte: Erik Meineche Schmidt (Formand), Tenna Skyum Donslund (ASV), Caroline
Gram (ASG), Frank Richard Semakula (JAI-F), Johan Obenhausen Selmer (JAI-H), Asbjørn
Ravn Rasmussen (SR).
AUS: Freja Bang Lauridsen, Mathilde Risom Mathiasen.
Fraværende: Ingen.

Dagsorden
Formalia
1. Godkendelse af dagsorden.
a. Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidst.
a. Godkendt.
Information:
1. Status på og evaluering af Mandags-Move – Freja og Mathilde (AUS).
a. Vi har nu afholdt fem omgange Mandags-Move, og det har været en stor
succes! Alle klubber, der har deltaget, har været meget begejstrede for
arrangementet. Deltagertallet har været svingende: flere gange har vi været
oppe på omkring 50 fremmødte, mens vi andre gange har været omkring
20.
b. Mandags-Move igen til efteråret – hvad siger klubberne?
i. Tenna (ASV): Vi er klar på at stå for endnu en gang i efteråret på trods
af, at vi endnu ikke har afholdt vores arrangement i denne omgang
(det sker den 17. maj).
ii. Caroline (ASG): Vi tror umiddelbart også, at vi i ASG er klar til efteråret.
Vi har nok lettere ved at skaffe instruktører på dét tidspunkt.
iii. Frank (JAI-F): Vi vil også se på muligheden, da vi nok har betydeligt
mindre travlt på det tidspunkt, og derfor godt kunne tænkes at have
tid til at deltage.

1

iv. Hvis vi regner med at afholde endnu en række Mandags-Movearrangementer i efteråret er det vigtigt, at vi får forlænget vores
tilladelse til brug af plænen i bunden af Universitetsparken.
2. Opdatering på surfturen til Klitmøller - Freja og Mathilde (AUS).
a. Surfturen er mere eller mindre færdigplanlagt, og nu består arbejdet primært
i at sprede budskabet om turen, så vi kan få skaffet nogle tilmeldinger. Indtil
videre har vi fem tilmeldinger, men vi er optimistiske i forhold til at få flere, da
vi stadig er ude i god tid i forhold til planlægning af sommerferie.
b. Vi har besluttet os for ikke at inkludere transport frem og tilbage til Klitmøller i
pakken, og derfor er transport altså deltagernes eget ansvar. Billeje var
nemlig ikke en mulighed, og busleje var for dyrt. I stedet vil vi lægge op til, at
man samler nogle private biler og kører i fælles trop.
Diskussion/beslutninger:
1. Leje og udleje af Annex-Hallen.
a. Freja og Mathilde (AUS) har været med til møde med Annex-Hallens
bestyrelse i tirsdags. Det var et godt møde, hvor vi fik bekræftet planen om en
prøveperiode (to dage om ugen i 17 uger hen over efteråret). Annex-Hallen
virker generelt til at være MEGET fleksible!
b. Adgangssystem til Annex-Hallen.
i. Lige nu er adgangssystemet til hallen noget så simpelt som en
gammeldages nøgle. For at vi kan udleje hallen, kræver det, at der
laves et elektronisk adgangssystem. Dette vil Annex-Hallen selv stå for
at implementere. Det er dog vigtigt at dette system kan ”tale sammen”
med det bookingsystem, vi vælger.
c. Annex-hallens bestyrelse vil gerne have aftalen lukket så hurtigt som muligt.
Erik og IU bemyndiger Freja, Mathilde (AUS) og Johan (JAI-H) til at få aftalen i
hus.
2. Skift af administrationssystem.
a. Freja og Mathilde (AUS) har været i kontakt med alle klubber (pånær
Akademisk Badmintonklub), der alle er åbne for et skifte.
b. Mathilde og Freja (AUS) sender en mail ud, hvor de meddeler, at IU efter at
have forhørt sig grundigt i klubberne har vedtaget at opsige Klubmodul og
finde en anden løsning. Hvis der er klubber, der skulle sætte sig imod, må vi
tage den individuelt med klubberne. Dette er dog ikke forventeligt.
c. Den ’endelige’ beslutning om hvilket/hvilke administrationssystemer, vi skal
have, skal tages på et repræsentantskabsmøde (se punkt 4).
d. Hvilket/hvilke administrationssystemer skal AUS tilbyde vores klubber?
i. AUS får ikke nødvendigvis noget praktisk eller økonomisk ud af kun at
tilbyde ét administrationssystem til klubberne. Og da klubberne i dag
har meget forskellige behov bør vi tilbyde mere end ét system.
ii. Johan (JAI-H) er enig men bemærker, at der måske kan være et
økonomisk problem for klubberne i at skulle have individuelle
abonnementer og ikke ét overordnet? Han påpeger, at et alternativ
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eventuelt kunne være bare at udbetale pengene for systemerne
direkte til klubberne i stedet for at betale for deres abonnementer.
iii. Til dette kommenterer Asbjørn (SR), at vi ved at betale klubbernes
administrationssystemer sørger for at holde klubbernes
medlemskontingenter nede, da dén udgift ellers ville blive lagt oveni
det kontingent.
e. IU og Erik bemyndiger Mathilde (AUS) til at opsige Klubmodul (vi har højst
sandsynligt seks måneders opsigelse, og derfor er det vigtigt, at det bliver
gjort nu).
3. Status på DSFI.
a. Freja og Mathilde (AUS) har påpeget overfor Erik, at der måske er et behov
for at ansætte en AUS DSFI-ansvarlig. Dette afhænger dog af, hvor SR står i
forhold til afholdelse af DSFI.
i. Seneste opdatering ift. DSFI: Grundet corona, må der maks være
10.000 deltagere på pladsen. Derfor kommer DSFI nok ikke til at
kunne løbe rundt økonomisk (på baggrund af fortjenesten i barerne
samt universitetets tilskud). En løsning, som SR har i tankerne for at
kunne dække dette underskud, er at sælge adgangsbilletter i prislejet
50-100kr.
ii. Erik pointerer, at det måske kunne anses som lettere problematisk at
man skal betale for at komme til DSFI, da det kan anses som værende
universitetets ’hilsen’ til de studerende. Ser man på det således, bør vi
gå til universitetet og bede om underskudsgaranti, så vi ikke behøver
at tage entré.
iii. Asbjørn (SR) er dog af en anden opfattelse: DSFI er at arrangement
FOR de studerende AF de studerende. Når det så er sagt, er
universitetet MEGET glade for afholdelsen af DSFI, men nok ikke glade
nok for det til at bevilge os flere penge – dette har SR allerede
efterspurgt mange gange.
iv. IU har ikke noget imod billetter i 50-kroner-lejet – dog er de skeptiske
for en dyrere billetsats.
b. Hvor nødvendigt er ansættelse af en DSFI-ansvarlig?
i. Vi ser tiden an indtil vi har hørt mere fra SR og eventuelt universitetet
om en underskudsgaranti. Vurderer vi, at der er behov en DSFIansvarlig, ville det være rart, hvis det var én, der i forvejen var inde i
tingene, og som derfor ikke først skulle læres op. En mulighed er at
kontakte Sofie Pihl Lauritzen – sidste års DSFI-ansvarlig.
4. Repræsentantskabsmøde
a. Repræsentantskabsmødet afholdes normalt i maj måned – allersenest den
20. maj. Der skal indkaldes til mødet senest fire uger inden afholdelse.
b. Ligegyldigt hvad kommer vi til at bryde vedtægterne, da vi allerede er godt
inde i maj måned. Derfor er det smartest for alle parter at udskyde mødet til
efter sommerferien.
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c. Freja (AUS) skriver ud og meddeler, at mødet udskydes. Datoen fastlægges
på næste IU-møde. Dato samt mødetidspunkt meldes ud til klubberne inden
sommerferien.
Afrunding
1. Eventuelt.
a. Frank (JAI-F): Er der nogle kommercielle begrænsninger i forhold til
klubbernes afholdelse af events til DSFI? Ville det for eksempel være forkert
at inddrage DBU.
i. Erik: Lige netop DBU ville ikke være et problem, men universitetet har
dog begrænsninger i forhold til kommercielle reklamer – fx ville
reklamer for Redbull eller andre lignende kommercielle firmaer uden
’connection’ til foreningen dog ikke gå an.
ii. Klubberne kan altid ringe til Erik og høre, hvorvidt en
sponsor/samarbejdsparter er inden for eller uden for universitetets
retningslinjer.
b. Mathilde (AUS): DSFI-ledergruppen har adspurgt os om sponsorer til DSFI. Vi
plejer ikke at hjælpe med at finde sponsorer, men SR har vist problemer med
at finde nogen. IU har ikke på stående fod nogle sponsorer i ærmet.
c. Asbjørn (SR): Studenterrådet planlægger endnu engang at afholde AURun i
efteråret. Er dette noget, AUS vil være en del af?
i. Vi vil gerne stille op til en indledende drøftelse af arrangementet, men
da vi ikke har en løbeklub, er det nok begrænset, hvor mange
ressourcer vi kan lægge i det.
ii. Desuden kan vi nok ikke skaffe særligt mange frivillige på dét
tidspunkt, da vores foreninger nok er ’slidte op’ efter efterårets
Mandags-Move samt DSFI.
2. Næste IU-møde.
a. Næste IU-møde ligger torsdag den 10. juni klokken 17.00.
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