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REPRÆSENTANTSKABSMØDE 
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: 07-09-2021 

Mødelokale: Mødelokale 2.3, Studenternes Hus. 

 

Indkaldte:  

Formand: Erik Meineche Schmidt. 
 

18 klubber: AUS Basket, ASS, ASG, Akademisk Badmintonklub, Aarhus Studenter Roklub, ASV, Jysk 

Akademisk Fægteklub, JAI Fodbold, JAI Håndbold, Kenikan, Skakklubben 1968, Jydsk Akademisk 

Jagtforening, Aarhus Ultimate, Jydsk Akademisk Lystfiskerforening, Team Aarhus Floorball, 

Akademisk Skytteforening, Aarhus Aadventure, Aarhus Studenternes Cykelklub. 
 

Den daglige ledelse: Freja Bang Lauridsen, Mathilde Risom Mathiasen, Johan Obenhausen Selmer. 
 

SR repræsentant: Asbjørn Ravn Rasmussen. 

 

Dirigent: Jens Bundgaard. 

 

Fraværende: ASG, Kenikan, Jydsk Akademisk Jagtforening, Team Aarhus Floorball.  

 

 

Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent. 

a. Formand for Idrætssamvirket og daglige leder hos AU Elitesport, Jens Bundgaard.  

2. Valg af referent.  

a. Kommunikationsansvarlig og medlem af AUS’ daglige ledelse, Freja Bang Lauridsen.  

3. Godkendelse af referat fra sidste ordinære repræsentantskabsmøde. 

a. Referatet for 2020’s repræsentantskabsmøde kan findes på AUS’ hjemmeside 

aus.au.dk. 

b. Der er ingen kommentarer til sidste års referat, og det er hermed godkendt.  

4. Idrætsudvalgets virksomhed ved AUS-formanden. 

a. Hvem er AUS? 

i. AUS en paraplyorganisation bestående af 18 selvstændige idrætsforeninger, 

der har det fælles formål at fremme ”mulighederne for udøvelse af idræt 

(…) blandt uddannelsessøgende”. Til sammen har vores 18 klubber 2.500 

medlemmer – heraf 1.450 studerende. Hvert år modtager AUS ca. 850.000 
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kr. fra Aarhus Universitet, som går til støtte af de 18 foreninger, 

sportsarrangementer samt drift af sekretariatet.  

b. Mødeaktiviteter i 2020 

i. I februar 2020 blev der afholdt formandsmøde med et pænt fremmøde. I 

august 2020 blev der afholdt repræsentantskabsmøde, dog i onlineformat 

grundet corona-pandemien. Mødet blev af den grund kortet betydeligt ned.  

ii. Hver måned (med undtagelse af sommer – og juleferie) afholdes ligeledes 

IU-møde (idrætsudvalgsmøde), hvor IU og den daglige ledelse mødes. Den 

daglige ledelse består af Mathilde Risom Mathiasen ”sportsansvarlig”, Freja 

Bang Lauridsen ”kommunikationsansvarlig” og Johan Obenhausen Selmer 

”DSFI-ansvarlig”. På IU-møderne diskuteres AUS’ aktiviteter og virke 

løbende. 

1. Johan er ansat frem til jul for at hjælpe med DSFI og give den daglige 

ledelse en hjælpende hånd i en travl periode. 

c. Faciliteter 

i. Tidligere har AUS rådet over en gymnastiksal beliggende på det tidligere 

Aarhus Seminarium. Salen blev dog i julen 2020 inddraget fra Universitets 

side, da den skulle omlægges til kontorer. 

ii. Som erstatning til gymnastiksalen har AUS fået en ny aftale med Annex-

Hallen i hus. Annex-Hallen er en stor hal med seks badmintonbaner 

beliggende på Trøjborg. Disse badmintonbaner har AUS indgået en aftale 

med Annex-Hallens bestyrelse om at udleje til studerende på AU. Aftalen er 

i første omgang midlertidig og varer ét semester for at se, om der er 

efterspørgsel på banerne. 

1. Meningen var at påbegynde samarbejdet 1. september, men er 

grundet logistiske problemer blevet udskudt til 1. oktober. 

d. Administrationssystem 

i. Vi har igennem flere år haft en aftale med Klubmodul, som mange af vores 

klubber har benyttet sig af. Vi har dog opsagt Klubmodul per 1/10 og er 

skiftet over til en kombination af de to administrationssystemer, Holdsport 

og Zakobo.  

ii. Hvis I ikke allerede har gjort det, ser Mathilde Risom Mathiasen (daglig 

ledelse) gerne, at alle klubber kontakter hende med en udmelding om, 

hvilket administrationssystem, de vælger at skifte til, så vi har et overblik. 

iii. Man kan godt tilmelde sig Holdsport eller Zakobo uden tidligere at have 

været bruger af Klubmodul. Man kontakter blot det pågældende 

administrationssystem samt den daglige ledelse. 

iv. ASS: Vi beholder Klubmodul. 

e. Samarbejde med DGI 

i. AUS indgik i 2019 et 3-årigt samarbejde med DGI. Anne Ellegaard Larsen er 

på nuværende tidspunkt AUS’ kontakt hos DGI og hjælper på månedlig basis 

den daglige ledelse med diverse opgaver samt sparing.  
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f. Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag  

i. De seneste par år har DSFI været en underskudsforretning. Dog har 

universitetet både i 2018 og i 2020 stillet underskudsgaranti og har af den 

grund dækket underskuddet for os. 

ii. I år afholdes DSFI efter en ny model, hvor man skal købe éntrebillet for at 

komme ind på pladsen (tidligere har der ikke været et billetsystem, men fri 

adgang). Der er endvidere en Corona-baseret begrænsning på 12.000 

billetter. På trods af at der kommer ca. 10.000 færre gæster til 

arrangementet end normalt, håber vi på at have mere kontrol over 

økonomien grundet billetindtægter. 

iii. Oprydning efter DSFI: 

1. Der har i stigende grad været utilfredshed med AUS’ oprydningstjans 

efter DSFI. Kritikken har omfattet følgende:  

a. ”Det er ikke særligt sjovt at rydde op efter en fest, man ikke 

selv har deltaget i.” 

b. ”Oprydningsarbejdet er dårligt organiseret. 

c. ”Registreringspligten i Festivaal er en stor belastning.” 

2. Johan Obenhausen Selmer (daglig ledelse/JAI Håndbold): At 

registreringspligten har været problematisk, har vi klar forståelse for 

i den daglige ledelse. Det er ikke en løsning, vi har fundet på, eller 

som vi synes er optimal. Vidensdelingen har bare ikke været optimal 

fra sidste års DSFI-ansvarlige. Vi er enige i, at det er nemmere at gøre 

det på den ”gammeldags” måde.  

3. ASS: Det er et problem, at det er nye folk, der står for oprydningen år 

efter år. Der burde være en procedurebeskrivelse eller en 

overdragelse af viden fra år til år. Klubberne har nemlig masser af 

erfaring, som de gerne vil dele ud af, da deres frivillige har ryddet op 

igennem flere år i modsætning til dem, der står for oprydningen. 

a. Kunne det eventuelt være en idé, at hver klub står for hver 

deres specifikke område? Fx nedtagning af hegn. 

4. Johan Obenhausen Selmer (daglig ledelse/JAI Håndbold): Efter årets 

DSFI tager vi en snak om, hvilke hurdles, der skal overkommes til 

næste år, for at se hvordan vi kan indsamle viden på bedste vis, så vi 

kan forbedre dette problem inden næste år. 

5. Aarhus Studenter Roklub: For os er det et problem at skaffe frivillige 

til oprydningsarbejdet, fordi det ikke er sjovt at rydde op efter en 

fest, man ikke har deltaget i – og dem, der rydder op fra vores klub, 

har ofte ikke selv deltaget i festen. Det er ikke sjovt at skulle ’pushe’ 

sine medlemmer til noget, de ikke har lyst til. Desuden har vi selv så 

mange arrangementer, vi selv står for, som vi hellere vil lægge 

kræfterne i. 



 4 

6. Akademisk Skytteforening: Ovenstående er grunden til, at vi 

stoppede med at deltage i DSFI. Der var ingen, der gad rydde op, og 

derfor endte det altid med at være de, der ikke deltog i idrætsdagen, 

der endte med at rydde op. 

7. JAI Fodbold: Det er de studerende medlemmer af klubben, der 

dukker op om fredagen, men ikke de studerende, der dukker og 

rydder op om lørdagen. Det er væsentligt sværere at få folk til at 

dukke op lørdag end om fredagen. 

8. ASV: Vi har i forvejen enormt mange frivillig-tjanser, hvilket gør det 

endnu sværere at hente frivillige til DSFI. Har man overvejet at 

involvere AU’s mange festforeninger i oprydningsarbejdet, så det 

ikke kun er klubberne, der står for det? 

9. Johan Obenhausen Selmer (daglig ledelse/JAI Håndbold): Det 

frivillige oprydningsarbejde efter DSFI er noget af det allerbedst 

betalte frivilligarbejde. Vi har en klar forståelse for, at det er svært at 

skaffe frivillige, men klubberne har brug for penge (hvor end de 

kommer fra), og via DSFI tjenes disse penge nemt ind. Det er 

forståeligt, hvis nogle klubber gerne vil have en anden ordning, men 

det er dem, der rydder op, der bør få pengene. 

10. Akademisk Badmintonklub: Erklærer sig enige i Johans argument. I 

vores klub trækker vi lod, hvis vi ikke kan finde frivillige nok, fordi 

disse penge er så vigtige for vores klub. 

11. Erik Meineche Schmidt (Formand): Den model, vi fordeler tilskud 

efter, handler om, hvor mange studerende medlemmer man har. Det 

er klart, at de små foreninger, der ikke har særligt mange 

studerende, synes, at denne betaling er ”småpenge”, mens de større 

klubber som ASG og ASS kan tjene så betydelige summer, at det er 

uundværligt for dem. Dette har vi fuld forståelse for. 

12. ASS: Det er vildt svært at finde frivillige, men pengene er 

nødvendige. Derfor gør vi alt, hvad vi kan for at finde frivillige.  

Vores eneste anke ved oprydningen er, at vi synes, at det er enormt 

uorganiseret, hvilket er meget umotiverende for de frivillige. 

13. Akademisk Skytteforening: Vi har fuldstændigt mistet perspektivet. 

Fredagsbaren er et gammelt arrangement, mens fredagsbaren er 

universitetets ’nye’ prestige-arrangement. Fredagsbaren har dog 

ikke noget med idræt at gøre. Og fredagsbaren fylder ALT, mens 

idrætsdagen ikke fylder særligt meget. Derfor mener vi ikke, at det er 

vores ansvar at rydde op efter fredagsbaren. I AUS bør vi 

koncentrere os udelukkende om idrætsdelen og derfor ikke rydde op 

efter fest-delen. 

14. Aarhus Studenternes Cykelklub: Vi har samme problem som alle 

andre klubber med at finde frivillige. Det skal dog siges, at det altid 



 5 

ender med at være bestyrelsen, der møder op og trækker det tunge 

læs. Sandsynligvis fordi de er de eneste, der kan se det overordnede 

billede og de økonomiske goder ved det. 

15. Aarhus Studenter Roklub: Vi har samme synspunkt som Akademisk 

Skytteforening. Hvorfor skal vi rydde op efter en fredagsbar, når vi er 

en idrætsforening?  

16. Dirigent, Jens Bundgaard: Arrangørerne og IU bør tage nogle af disse 

problemstillinger op efter dette års arrangement med det formål at 

løse problemerne fremadrettet. 

17. Erik Meineche Schmidt (Formand): Det er meget normalt, at 

idrætsforeninger tjener penge ved frivilligt arbejde – også 

’ligegyldigt’ frivilligt arbejde. Ved at hjælpe med at rydde op til DSFI 

viser man solidaritet og gensidig interesse SAMTIDIG med, at man 

tjener penge til klubben. 

18. Mathilde Risom Mathiasen (daglig ledelse): Vi lytter til jeres 

utilfredshed og tager det med til næste års arrangører. Det skal dog 

siges, at det ikke kun er fest-delen, der fylder. Sporten fylder også 

meget – især for dem, der arrangerer turneringer! Oprydningen 

fylder også meget men primært fordi, at det er den ’trælse’ del af 

arbejdet og derfor får den lov til at fylde så meget og får så meget 

opmærksomhed. 

19. Asbjørn Ravn Rasmussen (SR): Der er en grund til at idrætsdagen og 

fredagsbaren er koblet sammen og eksisterer i symbiose. Der ville 

ikke være en så stor idrætsdag, hvis der ikke var en fredagsbar – og 

omvendt! De to gavner hinanden og skaffer flere frivillige til 

hinandens arrangementer. Derfor bør vi ikke udelukkende tænke på 

at støtte op om idrætsdelen. 

20. ASS: Oprydningsarbejdet er træls, men det er nødvendige penge. 

Derfor synes vi, at det er klubbernes eget ansvar at finde disse 

frivillige (selvom det er svært).  

21. Aarhus Studenter Roklub: Vi opfordrer AUS til fremadrettet at basere 

antal frivillige til oprydningen på antal studerende i klubben – ikke på 

det overordnede antal af medlemmer.  

a. Dette forslag er hørt og noteret af den daglige ledelse. 

22. Akademisk Skytteforening: De penge AUS modtager fra AU, 

modtager de reelt uden nogen vilkår og kan bruges som det passer 

dem. Hvorfor skal klubberne så yde for dem? Kan AUS ikke bare 

uddele støtten på nogle andre vilkår, der ikke inkluderer oprydning 

efter en fredagsbar?  

23. Aarhus Ultimate: AUS arrangerer halvdelen af DSFI og støtter altså 

fuldt ud op om arrangementet. Hvorfor være en del af AUS, hvis man 

ikke er enig i AUS’ formål (som indebærer DSFI)?  
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24. Johan Obenhausen Selmer (daglig ledelse/JAI håndbold): AUS’ formål 

er at udbrede idræt på universitetet (ikke blot ude i klubberne) – og 

dette gør vi netop til DSFI! 

a. I JAI Håndbold har vi valgt at sige, at ALLE klubbens 

medlemmer kommer til lørdagens oprydning. Så holder vi i 

forlængelse af oprydningen en aktivitetsdag, for at 

kombinere det sure med det søde.  

25. Dirigent, Jens Bundgaard: Den daglige ledelse kigger på at få lavet en 

bedre plan for oprydning og frivillige inden næste år. De principielle 

aspekter af denne diskussion lægges ud til klubberne selv – de er 

velkomne til at komme med yderligere forslag til den daglige ledelse 

efter mødet. 

5. Fremlæggelse af AUS’ regnskab og budget. 

a. 2020’s indtægter er klart domineret af tilskuddet fra AU.  

b. Udgifterne er domineret af de tilskud, vi deler ud til klubberne, løn til den daglige 

ledelse, underskud fra DSFI 2019 samt generel administration. 

c. Regnet op mod hinanden giver dette et underskud på -82.368 kr, hvilket primært 

bunder i underskuddet fra DSFI 2019. Dog skal det nævnes, at AUS stadig en 

egenkapital på 500.000 kr stående i banken. 

d. ASS: Er der et budget for årets DSFI?  

i. Asbjørn Ravn Rasmussen (SR): Regnskabet revideres hele tiden – og blev 

revideret så sent som i morges. Vores bogholder er dog fortrøstningsfuld for 

årets budget, da vi ikke er nær så økonomisk følsomme som tidligere år 

(grundet entrébilletter på 50 kr stykket). Målet er, at årets festival går i nul, 

men det hele afhænger klart af salget i barerne.  

e. Aarhus Studenter Roklub: Skal der også være entrébilletter i 2022? 

i. Asbjørn Ravn Rasmussen (SR): Dette er ikke planen på nuværende tidspunkt, 

men vi ved det ikke. 

f. Erik Meineche Schmidt (Formand): Det skal desuden nævnes, at vi er i forhandling 

med universitetet om at øge deres økonomiske bidrag til DSFI, så vi kan undgå 

fremtidige underskud. 

6. Beretning fra foreningerne om det forløbne år.  

a. JAI Håndbold: Da vi er en indendørs sport, har vi været hårdt ramt af nedlukningen, 

som har medført begrænset aktivitet. Økonomisk er vi dog kommet godt ud af det 

grundet sikkerheden i AUS’ tilskud og trofaste medlemmer, der har givet den en 

ekstra skalle samt. Støttepakker har også spillet en rolle. Det rasler ind med 

medlemmer i klubben, og vi regner med at der også i denne sæson bliver fyldt helt 

op. 

b. Aarhus Studenter Roklub: Da vi er en udendørs sport, har vi ikke været særligt ramt 

af nedlukningen, fordi vi var nogle af dem, der først fik lov til at åbne igen. Der var 

ikke så mange nye medlemmer sidste år, men i år er det væltet ind med 

medlemmer – især studerende. På den baggrund har vi klaret det fint økonomisk. 
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c. Jysk Akademisk Fægteklub: Nedlukningen har været en besværlig affære. Vi har 

tabt en smule medlemmer, men der dukker dog stadig mange op til træningerne.  

d. Skakklubben 1968: Under nedlukningen har mange taget online-skak til sig. Dette 

har gjort, at der er kommet mere interesse for skak. Stabilt medlemstal og stabil 

økonomi. Turneringer er endelig startet op igen. 

e. AUS Basket: Vi har været ramt af nedlukningen, da vi er en indendørs sport. Derfor 

har der været begrænset aktivitet. Økonomisk er det dog gået fint, fordi der ikke 

har været særligt mange udgifter til hal osv. Vi har fået flere medlemmer. 

f. Akademisk Badminton: Vi har været ramt af nedlukningen, da vi er en indendørs 

sport, hvilket har medført begrænset aktivitet. Økonomisk er det dog gået godt, da 

der ikke har været lige så mange udgifter til hal osv. Klubben er på nuværende 

tidspunkt fyldt op, ligesom den har været de sidste par år. Dette gælder uheldigvis 

de fleste badmintonklubber i Aarhus, hvilket gør det svært at komme til at spille 

badminton i Aarhus. 

g. Aarhus Adventure: Vi har ikke været specielt ramt af nedlukningen, da vi er en 

udendørs sport. Vi har fået nyt klubhus, der endelig, efter nedlukningen, nu kan 

tages i brug. Har holdt en masse intro-arrangementer, hvilket har medført, at vi er 

vokset i medlemstal. 

h. ASS: Den skiftevise nedlukning og genåbning har været problematisk for klubben. Vi 

har dog masser medlemmer, fordi de (heldigvis) nåede at købe medlemskab inden 

nedlukningen, hvilket har medført, at der ikke har været de store økonomiske 

problemer. Det er væltet ind med medlemmer efter den sidste genåbning. 

i. JAI Fodbold: Vi har været ramt af nedlukningen, da vi er en indendørs sport, hvilket 

har medført begrænset aktivitet. Vi mistede rigtigt mange medlemmer, frivillige og 

penge grundet mangel på betaling af kontingenter. Dog blev vi reddet af fonde osv. 

Stille og roligt er folk ved at komme tilbage, og klubånden er ved at blive 

genopbygget. 

j. Akademisk Skytteforening: Da vi både er en udendørs og indendørs sport, har vi 

ligeledes været ramt af nedlukningen. Økonomisk har der ikke været de store 

konsekvenser, da kontingenterne stadig er kommet ind. Mange af medlemmerne 

har dog været inaktive i en længere periode, og de er svære at få lokket tilbage til at 

være aktive medlemmer. Det bliver dog langsomt bedre. 

k. Jydsk Akademisk Lystfiskerforening: Har været ramt af nedlukningen, men har dog 

stadig kunne afholde diverse fisketure. Lystfiskeri er blevet populært under corona, 

og derfor har vi mærket en medlemsstigning. Vi har fortsat en sund økonomi. 

l. ASV: Da vi er en indendørs holdsport, har vi været meget præget af nedlukningen. 

Nogle af de bedste liga-hold havde stadig lov til at spille under nedlukningen, og 

derfor var der stadig lidt aktivitet i klubben under corona. Vi lavede et kompromis 

så medlemmerne kunne få tilbagebetalt kontingentet under nedlukning – dette 

kunne tilbydes grundet en sund økonomi i klubben. Efter genåbningen har der 

været en kæmpe medlemsvækst – alle hold og ventelister er nu fulde. 
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m. Aarhus Ultimate: Vi er både en udendørs og indendørs sport, og har derfor været 

præget af nedlukning. Efter genåbningen har vi dog fået mange nye medlemmer. 

Dette kan helt klart tilskrives deltagelse i AUS-arrangementet, Mandags-Move. Før 

sommerferien havde vi 54 medlemmer – dette tal er efter sommeren steget til 82. 

Med denne succes har vi kunne tilbyde vores medlemmer gratis kontigent og nyt 

træningstøj. Vi har desuden fået ny bevilling og økonomisk støtte fra kommunen til 

at bygge en ny kunstgræsbane. 

n. Aarhus Studenternes Cykelklub: Vi har nærmest ikke været berørt af corona, da vi 

er en udendørs sport. Har oplevet stor medlemsvækst. Arbejder på bedre vilkår til 

cykelrytterne, for at kunne beholde de gode ryttere i klubben.  

7. Indkomne forslag og særlige meddelelser. 

a. Ingen. 

8. Valg af medlemmer til Idrætsudvalget (IU). 

a. Caroline Gram (ASG) og Tenna Skyum Donslund (ASV) kan ikke fortsætte i IU, da de 

ikke længere er en del af deres respektive bestyrelser. 

b. Johan Obenhausen Selmer (JAI Håndbold) og Frank Semakula (JAI Fodbold) er ikke 

på valg, da de blev valgt ind i IU ved sidste repræsentantskabsmøde (man bliver 

valgt ind for en to-årig periode).  

c. Der skal altså vælges to nye IU’ere – én studerende og en ikke-studerende, da 50% 

af IU-medlemmerne ifølge vedtægterne skal være studerende (Johan Obenhausen 

Selmer (JAI Håndbold) er studerende, Frank Semakula (JAI Fodbold) er ikke-

studerende). 

d. Kasper Medum Rasmussen (Aarhus Ultimate) stiller op til IU og vælges. Kasper er 

ikke studerende. 

i. NB: Kasper Medum Rasmussen har efter mødet videregivet IU-posten til 

bestyrelsesmedlem i Aarhus Ultimate, Rasmus Thøgersen. Rasmus 

Thøgersen er studerende.  

e. Der er ikke andre, der er til stede på mødet, der stiller op til IU. 

f. Sara Hai (ASV) undersøger mulighederne for at skaffe en IU’er til ASV’s 

bestyrelsesmøde i næste uge. Hvis ikke Sara har mulighed for at finde en IU’er i 

ASV’s bestyrelse, er det den daglige ledelses job at finde en ny IU’er et andet sted. 

i. NB: På tidspunktet hvor referatet udsendes, leder den daglige ledelse stadig 

efter det sidste IU-medlem. Ved interesse for posten er I velkomne til at 

kontakte Freja Bang Lauridsen eller Mathilde Risom Mathiasen (daglig 

ledelse). 

g. Der skal vælges to nye IU-suppleanter, da de nuværende suppleanter ikke 

genopstiller. 

i. Sara Hai (ASV) melder sig som IU-suppleant og vælges. 

ii. Anders Bjerrum (Aarhus Adventure) melder sig om IU-suppleant og vælges. 

9. Valg af to kritiske revisorer samt en revisorsuppleant. 

a. Der skal vælges to nye kritiske revisorer, da de to nuværende kritiske revisorer 

Thomas Fusvad og Kirsten Ravn (ASG) ikke modtager genvalg.  
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i. Asbjørn Ravn Rasmussen (SR) melder sig som kritisk revisor og vælges. 

b. Der kan ikke findes endnu en kritisk revisor på mødet.  

c. På nuværende tidspunkt mangler der altså at blive valgt følgende: én IU’er, én 

kritisk revisor samt en revisorsuppleant. 

10. Eventuelt. 

a. Sara Hai (ASV): Hvis nogen er interesserede i at tjene penge til deres klub, har vi har 

en fed aftale med ASG om at rydde op efter deres kampe. Dette er en god og nem 

mulighed for at tjene nemme penge til klubben. Som betaling får man, udover 

tilskud til klubben, en billet til kampen, øl og pølser. Det tager normalt ikke mere 

end en times tid at rydde op efter en kamp, og så har man haft en god aften med 

sine holdkammerater og fået set noget fodbold. Dette er et tilbud, som alle klubber 

kan tage imod. Ved interesse kontaktes Sara Hai (ASV).  

b. Asbjørn Ravn Rasmussen (SR): Det skal nævnes, at der er masser af fonde og puljer 

(DIF, kommunen osv.), som man kan søge til at afholde arrangementer for at 

fremme trivsel efter corona-nedlukningen. Det er bare med at komme i gang med 

at søge – der er masser af penge derude! 

c. Dirigent, Jens Bundsgaard: Tak for et godt møde!  
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