IDRÆTSUDVALGSMØDE
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: 25. september 2017 kl. 18.30
Sted: Mødelokale 2.2
Indkaldte: Erik Meineche Schmidt (Formand), Maria Wieborg Jacobsen (ASV), Kamilla Møller
Kristiansen (AUS-basket), Niels Hvingelby (SR), Peter Kusk Mott (AUU), Sofie Lauritsen Pihl (JAI-H)
AUS: Camille Pedersen, Nikolai Andersen, Simon Vissing
Fraværende: Erik

Dagsorden
Formalia
1. Valg af dirigent - Nikolai
2. Valg af referent - Camille
3. Godkendelse af referat – Godkendt
4. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
Information
5. Opdatering på medarbejdere i den daglige ledelse (Camille):
a. Camille har sagt op pr. 1. november 2017. Der skal derfor findes to nye medarbejdere
til den daglige ledelse.
b. Camille følger skituren til dørs. I både Simon og Camilles resterende
ansættelsesperiode vægtes arbejde på videre overleveringsoversigter.
6. Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag evaluering (Simon):
a. Overordnet vellykket arrangement på trods af en del regn. På dagen var der en god
stemning og mange meldte sig til idrætsturneringerne – flere end sidste år.
b. Beachvolley var en succes med mange deltagende.
c. Mange var i tvivl om, om man måtte tage sit eget alkohol med. Det skal forbedres.
7. Skitur 2018:
a. Det virker til, at der er stor interesse.
Diskussion/beslutninger
8. Optagelse af nye klubber:
a. Der skal kigges på formalia
b. Det giver ikke mening at optage nogle klubber med sportsgrene, som vi i forvejen har.
c. Det overvejes, om man kunne optage associerede klubber på en anden ordning.
9. Gymnastiksal på Trøjborg
a. Lejeordning er under behandling.
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10. Motionscenter
a. Det diskuteres, om AUS bør have et motionscenter.
b. Nikolai kigger efter lokaler.
11. Formandsmøde i november
a. Torsdag d. 16. november.
12. Klubmodul
a. Der er underskrevet en ny aftale, hvor tidligere økonomiansvarlig Christian stod for
arbejdet.
b. Betalingsaftalen er kun med dankort, det er ikke så smart for de internationale
studerende. Muligt at tegne aftale med klubmodul kvit og fri. AUS får mail fra ASV,
som har en løsning, som kan videresendes til de andre klubber.
Afrunding
13. Eventuelt
a. Til DSFI næste år skal det diskuteres, om der må deles flyers ud.
14. Næste Møde
a. 30. oktober kl. 17.30

