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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: 30-03-2022. 

Mødelokale: Mødelokale 1.2. 

 

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, Andreas Bruselius. 

 

Fraværende: Asbjørn Ravn Rasmussen (SR), Mathilde Risom Mathiasen (AUS). 

 

Dagsorden 

  

Formalia 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Godkendelse af referat fra sidst. 

 

Information 

1. Velkommen til vores nye DSFI-ansvarlige, Andreas. 

a. Præsentationsrunde og introduktion til IU. 

i. Erik Meineche Schmidt: Formand for AUS, formand for AGF, fhv. dekan ved 

Aarhus Universitet. 

ii. Freja Bang Lauridsen: Kommunikationsansvarlig hos AUS, studerende i 

engelsk lingvistik. 

iii. Johan Obenhausen Selmer: Altmuligmand hos AUS, studerende i 

statskundskab. 

iv. Frank Richard Semakula: Medlem af IU for JAI Fodbold. 

v. Andreas Bruselius: DSFI-ansvarlig hos AUS, studerende i psykologi. 

vi. Rasmus Thøgersen: Medlem af IU for Aarhus Ultimate. 

vii. Mathilde Risom Mathiasen: Sportsansvarlig hos AUS, studerende i idræt og 

samfundsfag. 

2. Repræsentantskabsmødet d. 02-05-2022 er nu så godt som på plads. 

a. Der er booket lokale, sendt indkaldelse ud, osv. 

b. Vi beder de nuværende IU-medlemmer at opfordre klubkammerater til at stille op 

til valg til IU på repræsentantskabsmødet.   
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Diskussion/beslutninger 

1. Afholdelse af selvforsvarskursus sammen med Studenterhus Aarhus – skal vi gå videre med 

idéen eller ej? 

a. Erik har været i dialog med vores kampsportsklub, Kenikan, der bekræfter, at de 

ikke kan bakke op om et endags-selvforsvarskursus. Begrundelsen er, at man ikke 

kan lære nok på så kort tid. 

b. Ifølge dem giver det bedre mening, på et senere tidspunkt, at tilbyde et længere 

selvforsvarsforløb i samarbejde med deres klub. 

c. For nu melder Freja dog tilbage til Studenterhus Aarhus, at vi ikke vil deltage 

grundet vores betingelser og bekymringer ved arrangementet. 

2. Golfsamarbejde med Mollerup Golf Club. 

a. IU har på mail modtaget et referat fra et internt møde i Mollerup, hvori deres 

tanker om samarbejdet med AUS er beskrevet. På baggrund af dette samt den info, 

at Mollerup har fået bevilget 40.000 kr til projektet fra DGI, skal IU tage stilling til, 

om AUS vil have Mollerup som samarbejdspartner. 

i. Ifølge IU ser referatet rigtigt godt ud, og man fornemmer, at der er blevet 

lagt arbejde i det. IU synes, at ordningen med et introarrangement er rigtig 

godt, og at det er flot, at golfklubben har fået 40.000 kr til projektet af DGI. 

b. IU vedtager, at golfsamarbejdet virker som en form for prøveklud for fremtidige 

AUS samarbejder.  

c. Hvad er der på nuværende tidspunkt af arbejde for den daglige ledelse i 

golfsamarbejdet? 

i. Freja (AUS) designer en plakat, der kan bruges til at reklamere for 

arrangementet. Den daglige ledelse får distribueret plakaterne rundt på AU. 

3. Status på samarbejdsklubber overordnet set – hvad er næste skridt? 

a. Generelle retningslinjer for samarbejdsklubber (IU har på mail modtaget en 

beskrivelse af den daglige ledelses nuværende tanker om samarbejdsklubber). 

i. Overordnet set de nedskrevne betingelser fine ud. Erik tilføjer dog som krav, 

at samarbejdsklubbens vedtægter ikke må være i strid med AUS’ vedtægter. 

I praksis betyder dette nok ikke så meget, da det er de færreste klubber, der 

ligefrem skriver, at de hader studerende i deres vedtæger. 

1. Kravene for samarbejdsklubber ser på nuværende tidspunkt således 

ud: 

a. Klubben skal tilbyde et billigere medlemskab til studerende. 

b. Klubben skal minimum én gang årligt holde et åbent hus-

arrangement henvendt studerende (eventuelt i 

sammenhæng med Mandags-Move). 

c. Klubbens vedtægter på ikke være stridende med AUS’ 

vedtægter. 

d. Klubben skal sende os en mail, der indeholder en kort 

beskrivelse af klubben, et par billeder, samt et link til 
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klubbens Facebookside/hjemmeside (dette er henvendt AUS’ 

egen hjemmeside). 

ii. Diskussionen angående beachvolley og volleyball bringes igen på banen, da 

det diskuteres, om beachvolley kan optages som samarbejdsklub, selvom de 

ikke kan tilbyde studiepriser (dette er et af de fire krav, der er stillet).  

1. Erik er overvejende imod dette, men beslutningen udskydes. 

b. Det vedtages af IU, at vi starter med følgende samarbejdsklubber: Roundnet 

Aarhus, Mollerup Golf Club, Discgolfklubben Opdrift.  

c. Navn på samarbejdsklubberne er under overvejelse – IU godkender at den daglige 

ledelse vedtager løbende.  

i. ”Samarbejdsklubber” skrottes af Erik. Der foreslås ”venskabsklubber” og 

”associerede klubber”. Der skal tages en beslutning om dette, inden Freja 

kan sætte hjemmesiden op. 

4. Forlængelse af badmintonaftale med Annexhallen. 

a. Er der styr på formalia?  

i. Der er helt styr på formalia. Aftalen er forlænget til og med 19.05.2022. 

Herefter påtænkes det, at vi holder pause sommerferien over og starter op 

igen i det nye semester (E22). 

b. Er der styr på bookingsystemet?  

i. Så godt der nu kan være. 

c. Økonomi. 

i. Der har i marts måned været en belægningsgrad på 71%.  

ii. Der har ligeledes i marts måned været et overskud på 2.734,25 kr. Marts 

måned er således første måned i projektet med økonomisk overskud. 

iii. Stadig problemer med at ketchere og bolde forsvinder. Vi finder en løsning 

på dette problem, hvis vi vælger at fortsætte samarbejdet i 

efterårssemester. 

1. Johan (AUS) undersøger mulighederne for at finde en løsning på 

problemet.  

 

Afrunding 

1. Eventuelt. 

a. Teqball-bordet – hvor i verden er det? 

i. Erik har en kontakt, der har hørt om bordet, og vil undersøge det nærmere.  

b. Mandags-Move.  

i. Den daglige ledelse opfordrer hermed klubberne til at tilmelde sig en dato til 

Mandags-Move! 

2. Næste IU-møde. 

a. Torsdag den 28.04.2022 klokken 17.00. 
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