
 
 

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: 19-03-2018, kl. 19.00 
Mødelokale: M 1 

 

Indkaldte: Erik Meineche Schmidt (Formand), Maria Wieborg Jacobsen (ASV), Kamilla Møller 

Christiansen (AUS-basket), Krestina Christensen (SR), Peter Kusk Mott (AUU), Sofie Lauritzen 

Pihl (JAI-H) 

AUS: Nikolai Andersen, Emma Damgaard Williams, Martin Bruhn  

 

Fraværende: Krestina Christensen, Peter Kusk Mott  

 

Dagsorden 
 
Formalia 

1. Valg af referent (Emma) 
2. Godkendelse af referat fra sidst - godkendt 
3. Godkendelse af dagsorden – godkendt  

 
Information 

4. Opdatering på DSFI 
a. Martin er blevet ansat som DSFI ansvarlig  

i. Er så småt gået i gang med opgaven 
 
Diskussion/beslutninger 

5. Kommunikation mellem klubberne og AUS  
a. Hvordan har klubberne det? Hvad er deres kommunikations ”forpligtelser / 

regler” 
b. Retningslinjer f.eks. tidsfrist  
c. Information om klubber der er interesserede i internationale —> alle klubber 

burde have dette 
d. Ikke behov for at understrege forpligtelse til at kommunikere f.eks. i form af svar på 

mails  
6. Gymnastiksalen 
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a. Er drøftet på udvidet IU-møde 
7. Ansøgning fra ny sportsklub (Aarhus Beachvolley Club  herefter ABC) 

a. Mulig konkurrent for ASV —> der findes medlemmer som både er i ASV og ABC 
b. Samarbejdende medlemskab mellem ASV og ABC eksisterer allerede 
c. ABC ønsker at åbne hal nede ved havnen —> samarbejde med håndbold mm. —> 

flerstrenget brug af hallen  
d. Muligt at tilbyde om yderligere associering via ASV  
e. Hvad sker med sæsonafhængige sportsgrene? Er det relevant at sætte grænse for 

dette? Nok ikke. 
f. ASV kunne få et mere formelt forhold til ABC —> formidling af kontakt mm.  
g. ABC bliver ikke fuld / normal medlemsklub  

i. Grundet at klubben er for tæt på ASV ift. sportsgren, medlemmer mm., men et 
tættere samarbejde med ASV burde overvejes  

ii. B medlemskab  
iii. Kunne nævnes som tilbud —> promovering, dette går dog igen under problemet 

med konkurrence mod ASV  
8. Ansøgningsfrist for nye klubber 

a. Hvert halve år  
b. 15. august (1. runde)  

i. Husk at nævn DSFI  
c. 1. januar 2019 – endelig optagelsesdato for første runde 

9. Dette skal behandles grundigt før det bliver meldt ud 
10. Kommunikationschef for Danmarks idrætsforbund  

a. Pulje på 45 millioner sammen med DGI 
b. Alle idrætsforeninger kan søge  
c. Kendskab skal bredes ud til klubberne —> op til 25.000 kr gives ud  
d. Emma tager kontakt og sender mail / info ud  
e. AUS kan evt. også søge det —> oplæg omkring f.eks. inventar  

i. DSFI —> løb —> kræver ekstra midler  
f. Søges april / maj  

 
Afrunding 

11. Eventuelt 
a. Kommunikationschef for Danmarks idrætsforbund  
b. Pulje på 45 millioner sammen med DGI 
c. Alle idrætsforeninger kan søge  
d. Kendskab skal bredes ud til klubberne —> op til 25.000 kr gives ud  
e. Emma tager kontakt og sender mail / info ud  
f. AUS kan evt. også søge det —> oplæg omkring f.eks. inventar  

i. DSFI —> løb —> kræver ekstra midler  
g. Søges april / maj  

12. Næste Møde 
a. IU-møde den 18. april kl. 18.30 og den 17. maj 2018 kl. 18.00 
b. Repræsentantskabsmøde den 17. maj 2018 kl. 19.00 
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