IDRÆTSUDVALGSMØDE
Aarhus Universitets-Sport, Studenternes hus, Frederik Nielsens Vej 4, Byg. 1420,
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Mødedato: 22-08-2019
Mødelokale: 1.2
Indkaldte: Erik Meineche Schmidt (Formand), Maria Wieborg Jacobsen (ASV), Mads Møller
(Badminton), Marie Dall (SR), Sofie Lauritzen Pihl (JAI-H), Signe Storgaard (AUU),
Caroline Gram (ASG), Malene Kræpping (JAI-H).
AUS: Amanda Timmermann, Frederik Schnefeld
Fraværende: Mads, Marie.

Dagsorden
Formalia
1. Valg af referent
a. Amanda
2. Godkendelse af referat fra sidst
a. Ja
3. Godkendelse af dagsorden
a. Ja.
Information
1) Lapoint
a. Alt er på plads. Facebookbegivenhed laves snart. Booking release er fastsat til d. 18.
September.
1. Få mere specifik deadline.
b. Fylder vi campen op, har vi fire gratis pladser til AUS. Umiddelbart tager Amanda og
Frederik i hvert fald afsted.
c. Fylder vi ikke campen op, er det ikke noget problem. Så sælger Lapoint blot pladserne
som normalt inde på deres hjemmeside.
d. Hvis I har fede ideer til hvordan vi kan markedsføre turen, så kom endelig med dem.
2) Projekt Multihus Møllevang

a. Informationen blev sendt ud til alle klubber efter sidste IU-møde. Kun et par klubber
har reageret.
b. Projektgruppen har efterspurgt tilbagemeldinger.
1. ASG: Er der mulighed for spring? Så er vi interesserede.
2. Ultimate: Kunne godt være interesserede. Kommer an på prisen.
3. De fleste tvivlspørgsmål handler om pris.
4. Frederik: Vi kan eks. sætte en grænse ved 250 kr. Klubberne: Meld tilbage
ja/nej om i er interesserede i det. Evt. også: Hvilke rum/faciliteter kunne I
være interesserede i at bruge?
5. Erik: Vi skal sætte en frist og bede foreningerne om at melde tilbage
(ja/nej/måske).
1. Eks. slut september.
c. Maria: Kan man undersøge muligheden for mere kommunal støtte, så prisen bliver
lavere?
3) Studiemessen d. 2.-4. september
a. Vi har kun standen mandag og onsdag. Seks klubber deltager og repræsenterer både
sig selv og AUS, eftersom ledelsen ikke kan være med.
1. Det er kritisk at der er en hel dag vi misser. Amanda beder Bjørn om en
forklaring.
2. Maria: Evt. kan vi opfordre til at flere klubber kan stå sammen. Så
repræsenterer man mere hele AUS end kun én klub ad gangen.
b. Ideer til hvad vi kan gøre, for at gøre standen bedre end sidste år?
1. Maria: De andre år har det været tilpas. Måske behøver vi ikke gøre så
meget/bruge penge på noget særligt. Det handler mere om at være gode til at
snakke med folk og være imødekommende.
4) International studiemesse d. 3. September
a. Kl. 16.30-19. Hvem kan hjælpe?
1. Ledelsen tager den + evt. et par stykker fra klubberne.
2. Vi kan spørge Nikolaj? Camille?
b. Vi skal sige ja/nej til en stand senest d. 26. August
1. Erik: Det skal vi selvfølgelig.
5) Oplæg i rusugen
a. Amanda skal rundt til otte stk.

1. Det er færre end tidligere år. Vi skal undersøge hvordan vi kan få flere oplæg
næste år. Vi må selv finde ud af at række ud til de forskellige
studier/tutorgrupper.
2. Caroline: Evt. fremover kontakte BSS International?
b. Et enkelt af dem clasher med et møde, som AU har indkaldt os til ifm. DSFI.
1. Hos uddannelsesvidenskab. Sofie kan hjælpe – Amanda koordinerer.
6) Status på DGI
a. Erik: De har bolden. Vi afventer at de vender tilbage. Hvis vi skal bruge tid og kræfter
på det, skal det være meningsfyldt.
7) Status på gymnastiksal
a. Paul siger at den kan åbne pr. 2. september. De mangler at rydde op.
b. Vi venter med at åbne den til efter DSFI.
c. Evt. åbningsevent – det kan sagtens gøres senere. Vi kan markere åbningen med et eller
andet. Det kunne være noget kage etc. Men der skal samtidig ske noget derhenne.
8) DSFI-status
a. Amanda og Frederik bliver meget pressede indtil DSFI er afviklet.
b. Tilmeldingerne er åbne. Ikke mange hold er tilmeldt endnu. Det skal nok komme.
c. Mange klubber, der har stande, vil gerne møde senere fredag. Evt. stille standene op om
torsdagen.
d. Armbånd/madbilletter til klubberne:
1. Hvis der er en begrænsning på armbånd kan vi købe nogle for AUS’s penge.
2. Dem der kommer fredag er lige så frivillige som dem der rydder op lørdag.
3. Vi sætter et antal: eks. tre armbånd pr. klub, til dem der er frivillige om
fredagen. Dvs. at en klub der stiller med eks. 6 frivillige til lørdagsoprydning, i
alt får 9 armbånd som de må fordele/bruge som de vil.
e. Klubber der ikke reagerer – hvad gør man?
1. Er skytteklubben stadig en del af AUS?
1. De nægter at deltage i DSFI.
2. Vi har en klub der er med i AUS, men som ikke er med i DSFI og som
derfor heller ikke får tilskud.
f.

Budgettet: Erik har været til møde med Holger og Bjørn fra SR om budgettet. Det er
blevet godkendt. Der bliver budgetteret med -100.000 kr. (i tilfælde af dårligt vejr). De
vil bruge overskuddet fra studiemessen til at dække et eventuelt underskud.

Diskussion/beslutninger

1) Ny/bedre AUS-facebookgruppe
a. Der er enighed om at oprette en ny og bedre Facebookgruppe. AUS-ansvarlige og
formænd fra klubberne samt AUS’ ledelse skal være med i denne.
2) Vi har fået en forespørgsel fra en gruppe studerende, der ønsker at oprette en yogaklub
a. ASG vil være kede af en yogaklub. Hele fitnessdelen af ASG er yoga og pilates.
b. De er heller ikke fasttømrede nok som forening til at kunne blive en del af AUS.
c. Evt. skal vi bare formidle en kontakt til ASG. Bede dem om at henvende sig til dem vedr.
yoga.
d. Vi kan også række ud og sige at vi har faciliteter, og at vi godt kan hjælpe dem med at
finde et sted at være. Men ikke noget mere seriøst end det.
3) Salg af fitness udstyr:
a. Frederik har overtaget opgaven efter Martin. Der er en aftale med en mulig køber.
Martin og Frederik laver tilbud sammen og sender. Erik vil gerne med indover dette.
Afrunding
●

Eventuelt
o

Sofie: Har opfordret på et trænermøde til at kigge på de andre klubber under AUS ifm.
noget teambuilding for de enkelte hold. Der kommer derfor nok noget dialog her.
▪

o

Erik: Vi har snakket om at lave noget for trænere, lidt mere bredt.

Amanda starter i praktik d. 2. september. Pr. 1. september ændres ledelsens træffetid
til fredag kl. 13-14, og både Amanda og Frederik kan være her.

●

Næste IU-møde
o

Torsdag d. 3. Oktober Kl. 17.30.

