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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: 06-03-2023 
 
Mødelokale: Lokale på 2. sal i konferencecentret 
 
Indkaldte: Erik Meineche Schmidt (Formand), Asbjørn Ravn Rasmussen (SR), Stine 
Munkholm Jespersen (SR), Rasmus Wrang Andresen (Lommeulken), Teis Nørgaard (JAI-H), 
Sara Hai Abildtrup (ASV), Anders Vang Bjerrum (Aarhus Adventure).  
 
AUS: Johan Obenhausen Selmer, Kathrine Lysdahl.  
 
Fraværende:  Sara Hai Abildtrup (ASV)  
 
Dagsorden 
 
Formalia 

1. Godkendelse af dagsorden.  
2. Godkendelse af referat fra sidst.  

 
Information 

1. PadelSpace (Johan) 
a. Der er intet nyt ift. vores mulige samarbejde med PadelSpace. Det ligger pt. 

ret stille pga. manglende kommunikation og interesse fra deres side. 
b. Vi udsætter dette punkt til næste IU-møde og forsøger imellem tiden at være 

mere opsøgende.  
2. AU-run (Johan) 

a. AU-RUN bliver igen i år en realitet. Vi (AUS) er med igen på baggrund af det 
sportslige grundlag, selvom det primært er Studenterrådets (SR) projekt.  

b. AU-RUN kommer forhåbentligt til at ligge lørdag d. 20. maj 2023.  
c. SR + AUS er ved at indhente tilbud på tidtagning mm.  
d. Studenterrådet (SR) ansætter en ansvarlig for projektet.  
e. Ift. trøjer har det før været sådan, at de første 500 tilmeldte kunne få en trøje. I 

år kommer de til at koste mere for folk, der ikke er studerende. Vi ønsker at 
have medarbejdere fra Aarhus Universitet med til arrangementet. På den 
måde, kan vi også få råd til, at alle kan få en t-shirt, og ikke blot de første 500 
tilmeldte.  

3. DSFI-ansvarlig (AUS) 
a. Vi har haft et opslag og modtaget15 ansøgninger. Vi (AUS) har udvalgt 5 

kandidater, som vi har indkaldt til samtale til onsdag d. 8/3 2023 
b. Idrætsudvalget vil få besked, når AUS har valg den rette kandidat til stillingen 

som ansvarlig for Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag.   
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4. Netværksmøde med DGI d. 8/2 (Kathrine + Johan) 
a. Vi gennem de sidste par år haft et samarbejde med DGI med henblik på, at 

flere unde mennesker skal dyrke motion.  
b. Dette samarbejde har ligget stille pga. Covid-19 og nu er vi ved at få det op 

at køre igen.  
c. DGI kan tilbyde AUS et velkomstkursus og et lederkursus. Velkomstkurset er til 

klubberne, så de kan blive klædt på til at modtage og fastholde nye 
medlemmer. Lederkurset er til formænd og andre interesserede i klubberne, 
som kunne tænke sig, at blive klædt bedre på til lederorienterede opgaver.   

d. Derudover blev vi inviteret med i et nyt projekt om frivillighed i Aarhus 
Kommune. Dette undersøges nærmere og tages op på næste IU-møde.  

5. Opdatering på surftur med De Brede Planker til Tamragth i Marokko i påsken 2023 
(Kathrine) 

a. 15 studerende sendes afsted d. 1.april 2023.  
b. Bestilling af t-shirts til alle deltagere er iværksat.  

6. Kontaktperson til AUS (Erik) 
a. Ift. en kontaktperson til AUS fik det svar, at det kommer an på, hvilke opgaver 

vedkommende skal tage sig af. Hvis der er tale om en egentlig administrativ 
opgavevaretagelse må der tales om betaling - dette er ikke det, vi har tænkt.  

b. Erik har kontaktet Pia Andersen. Vi gør det nu uformelt sådan, at man ringer 
til Pia hvis der er ting, vi er i tvivl om.  

7. Økonomi (Erik) 
a. DSFI 2022 var økonomisk set rigtig dyrt. Vi har fået det endelige regnskab 

med et samlet underskud på omkring en halv million, grundet underskud på 
drikkevarer.  

b. Dette underskud kommer samlet til at koste AUS omkring 300.000 kroner.  
c. Vi har samlet set, inden tilbagebetaling af dette, omkring 700.000 kroner.  
d. Erik (Formand) og Johan (AUS) har haft en god dialog med SR’s nuværende 

ledelse. Der er større tillid til, at det bliver bedre i år. Der er en generel fælles 
opfattelse af, at vi skal tjene penge i år.  

e. Der kommer nogle erfarne til at stå i spidsen for barerne i år. Dette giver 
optimisme ift., at barerne vil blive betjent ordentligt, så vi forhåbentligt ikke 
oplever spild på samme måde igen i år.  

f. Vi har udbetalt tilskud til foreningerne/klubberne - først i form af aconto, i lys 
af varslerne om DSFI. I år har vi udbetalt 500.000 kroner til vores klubber, 
grundet, at vi ikke har haft noget succesfuldt overskud.  

8. Tilbagemelding (Erik)  
a. Erik (Formand) har taget fat i Aarhus Universitet ift. at vi nu kan markedsføre 

os som AU Sport.  
b. Dette vil officielt blive nævnt til repræsentantskabsmødet.   
c. Ift. fiskeri i Uniparken/Unisøen bakker rektoratet op om afslaget. Der er 

desværre ikke mere at gøre i denne sag.  
Diskussion/beslutninger 

1. Ungdomshold i en AUS klub (Sara) 
a. Når det kommer til spørgsmålet om økonomi i form af tilbud, gælder dette 

kun for voksne. Helt præcis som procentdelen af studerende ved 
videregående uddannelser blandt medlemmerne.  
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b. Gymnasieelever gælder ikke i denne sammenhæng.  
 
 
Afrunding 

1. Eventuelt  
a. Kontaktliste er opdateret ift., at klubberne gerne vil kunne booke lokaler i 

Studenterhuset.  
b. Repræsentantskabsmøde  

i. Onsdag d. 10. maj 2023  
2. Næste IU-møde 

a. Onsdag d. 19/4 kl. 17.15  
 
 


