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Dagsorden
Formalia
1. Valg af referent
a. Amanda
2. Godkendelse af referat fra sidst
a. Ja
3. Godkendelse af dagsorden
a. Ja
Information:
1. Studiestart og studiemesser
a. Studiemessen:
i. Det gik godt. Seks klubber passede på skift standen og
repræsenterede også AUS.
ii. Tilbagemelding fra Bjørn (SR) om hvorfor vi kun havde standen i to
dage.
1. Hvis vi vil spytte nogle penge i det, så kan vi godt stå der tre
dage. Det handler om at Studiemessen skal kunne løbe rundt
økonomisk, og de stande der står i vandrehallen (inkl. os,
Delfinen, AU helpline osv.) er der gratis. Og der er mange
interessenter der vil til.
b. International studiemesse:

i.

Amanda og Frederik var der selv. Stor succes, rigtig mange
interesserede.
2. Gymnastiksal:
a. Er åben igen og er begyndt at modtage bookinger.
i. Flere har spurgt om de kan booke den på ugentlig basis/få faste
træningstider. Indtil videre har de fået nej og er i stedet blevet sendt
videre til klubberne, hvis de eks. var interesseret i håndbold eller noget
andet som vi udbyder.
ii. Lidt problemer med bygningsdriften som ikke helt har formået at give
folk adgang. Det har betydet at Frederik skulle derop og lukke folk ind
selv.
1. Frederik skal lige have en snak med bygningsdriften/have
fundet en løsning, så det ikke sker igen.
iii. Malene: Kan klubberne booke hallen?
1. Vi har snakket om det før – vi skal finde en balance i det, så alle
vores klubber ikke pludselig fylder hele kalenderen. Vi skal
komme frem til noget mere klart. Nogle regler, en politik om
det, hvis klubberne skal kunne bruge hallen.
2. Et forslag skal være at man evt. kun kan booke én gang om
ugen á to timer hvis man er en klub. Og evt. at man max kan
booke en måned frem (som klub), så vi er sikre på at de tider,
der bookes, så også bliver brugt (så hallen ikke står tom).
3. Multihus Møllevang:
a. Der er blevet sendt en ny mail ud til klubberne, som vi snakkede om sidst. De
skal melde tilbage senest d. 18. oktober om de er interesserede eller ej.
b. Indtil videre er der tilbagemeldinger fra ca. 6-7 klubber.
i. Der virker til at være ok opbakning til at vi kan holde et møde, hvor
projektgruppen kan svare på klubbernes spørgsmål og generelt give
mere information.
ii. Amanda beder projektgruppen om nogle datoer, hvor de kan, og så
sender hun dem ud til klubberne i en doodle eller lignende.
4. Lapoint
a. 16 har booket pladser i første bookingrunde.
i. Update: 18 pr. d. 3/10 kl. 17.30.
b. Næste booking runde er 2.-6. oktober.
c. Efter 2. bookingrunde ser vi, hvor mange pladser der er tilbage, og så lader vi
nok bookingen stå åbent. Samtidig bliver der dog også åbnet for booking
gennem Lapoints egen hjemmeside, så ”normale” gæster kan også booke
pladser sideløbende med os, til den samme uge.
d. Vi skal internt finde ud af hvem der skal med på de ’gratis’ pladser (vi regner
som minimum med at få to – hvis vi har over 20 deltagende). Frederik er

usikker på om hans eksamen ligger i den uge. Amanda skal afsted, men vil
selvfølgelig helst ikke være den eneste.
i. Hvis vi får flere af de gratis pladser, så ’booker’ vi bare dem, og så skal
vi nok få dem afsat, eks. til IU medlemmer.
5. DSFI:
a. Dagen var alt i alt en succes.
b. Økonomisk overskud – Erik løber over dette med Holger/Bjørn (?)
i. Update fra Marie: Der blev solgt rigtig godt, men der er blevet brugt
flere penge i ugen op til, end hvad der lige var forventet. Så vi går nok
mere eller mindre i 0 alt i alt, hvilket stadig er positivt.
c. Tilmeldingen til sportsturneringerne var ikke lige så stor som sidste år, men
alle turneringer forløb som de skulle.
i. Marie: Måske kan de færre tilmeldinger skyldes, at det var så dårligt
vejr sidste år.
ii. Lidt problemer med fodboldklubben vedr. skade på en bil under
turneringen, hvilket har skabt en masse bøvl for Frederik.
d. Kenikan meldte sig helt ud af arrangementet i år.
i. De kunne ikke stille med frivillige til oprydning lørdag, og deltog derfor
heller ikke i resten af arrangementet.
ii. Erik tager sig af dette.
e. Vi stod på dagen både for al sporten og for backstageområdet. Det kunne
kun lade sig gøre, fordi Amandas søster hjalp til. Vi er ved at udarbejde en
drejebog for at give vores erfaringer videre til (den) fremtidige ansvarlig(e).
i. Næste år skal vi gerne være mere end to ansvarlige fra AUS på selve
dagen, for der er virkelig travlt.
f. Nogle stand-klubber pakkede ikke deres pavilloner sammen, fordi de havde
drukket sig for fulde. Det betød at Frederik blev nødt til at gøre dette.
i. Malene: Det er ikke okay. Man må tjene sin plads i AUS, og der må vi
være strengere overfor dem, der ikke kan finde ud af det, og mere
fleksible overfor dem, der godt kan finde ud af det.
g. Briefing: Der var ikke morgenbriefing denne gang, fordi vi aflyste
morgenmaden, og fordi mange af stand-klubberne kom og stillede op
torsdag i stedet for.
i. Malene: Kan man evt. lave en briefing et par dage inden i en times tid
eller lignende, hvor folk skal dukke op? For man må nok bare erkende
at ikke alle læser de mails de får med informationer. En form for et
fysisk møde, når vi nærmer os dagen. Lidt ligesom informationsmødet
helt tilbage i starten af sommeren.
h. Problemer med lån af biler: Mange forventede at de kunne låne biler i
mange timer og på helt skæve tidspunkter til at fragte ting.

i.

Malene: Så må vi lave en ny regel med at man kun kan låne bil i én
time eller lignende.
ii. Billån er et tilbud til klubberne, og det skal ikke være til så meget
besvær for de AUS ansvarlige, som det var for os i år.
i. Marie: Kan man lave en standard info-pakke om DSFI som klubberne kan få,
så de kan give det videre til nye ansvarlige og så vi sikrer at de hvert år ved
hvad DSFI er, hvad deres ansvar er osv.
i. Sofie: Det er klubbernes eget ansvar at vidensdele internt, når de
forskellige poster får nye ansvarlige. Det gælder også DSFI.
j. Mailadresser: Når vi i foråret indsamler kontaktinformationer på de DSFI
ansvarlige fra hver klub, skal de opgive en privat mailadresse – så vi ved at
de læser de mails de får.
k. Oprydning lørdag:
i. Vi havde mange hænder denne gang og mange stod måske tit og
ventede på at blive sat i gang – sådan er det nok bare, og det er svært
at komme udenom. Oprydningen vil altid være kaos og forvirrende.
ii. Men oprydningen forløb super, og vi var meget imponerede over
langt de fleste frivillige til oprydning.
iii. Vi skal bare sørge for en god briefing ved frokosttid om hvor meget
der mangler at blive gjort, hvornår vi ca. regner med at være færdige
osv. Det er motiverende, og så bliver det ligesom en fælles opgave.
l. Generelt skal dette punkt om DSFI tages op til
formandsmøde/repræsentantmøde. Rammerne skal ridses op for alle
klubberne.
m. Forhandlinger om næste DSFI kommer nok til at ligge engang i januar, ifølge
Bjørn (SR).

Diskussion/beslutninger
1. DSFI
a. Vi oplevede problemer med at mange klubber ikke kunne stille med det
antal frivillige, de skulle (og først meldte dette ud i dagene op til
arrangementet eller nærmest på dagen).
i. Hvad skal der ske ift. det?
b. Til IU-medlemmerne: Hvad fungerede godt og mindre godt i år? Kom gerne
med noget feedback, som vi kan tage med i drejebogen.
c. Dette punkt tager vi op til næste IU møde, hvor vi er lidt flere til at komme
med input.
2. AUS facebookgruppe:

a. Alle formænd og AUS-ansvarlige er blevet inviteret til den, kun syv personer
har accepteret/meldt sig ind i den.
b. Hvordan får vi folk til at svare/melde sig ind i den? Bare spamme med en
masse mails/invitationer?
i. Gruppen skal ændres fra hemmelig til lukket – så kan alle se den og
anmode om medlemskab.
Afrunding
1. Eventuelt
2. Næste IU-møde
a. Aftales via mail efterfølgende
3. Formandsmøde – hvornår er det?
a. Amanda finder ud af dette med Erik.

