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Mødedato: 13-08-2020 

Mødelokale: Online – Zoom 

 

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

Lauritzen Pihl (JAI-H), Signe Storgaard (AUU), Caroline Gram (ASG), Asbjørn Ravn Rasmussen 

(SR), Malene Kræpping (JAI-H), Mads Møller (Badminton).  

AUS: Amanda Timmermann, Frederik Schnefeld, Martin Bruhn, Freja Bang Lauridsen. 

 

Fraværende: Malene Kræpping, Mads Møller, Sofie Lauritzen Pihl. 

 

Dagsorden 

  

Formalia 

1. Valg af referent 

a. Freja  

2. Godkendelse af referat fra sidst 

a. Ja  

3. Godkendelse af dagsorden 

a. Ja 

 

Information: 

1. Ny kommunikationsansvarlig: Freja 

a. Freja, studerer engelsk og journalistisk formidling. Begynder på kandidaten 1. 

september. 

 

2. Studiestarten 2020 

a. Ikke så mange fysiske oplæg i år, vi laver i stedet nogle præsentationsvideoer. 

Den ene studiemesse er foreløbigt udskudt til oktober, mens den anden er 

helt aflyst. 

b. Det ville være rart med et godt kamera til at optage promo-videoer. Erik siger 

god for, at vi køber et.  

 

3. Gymnastiksal 

a. Hvad er status ifm. corona? 



i. Vi må bruge gymnastiksalen så længe vi overholder AU og 

myndighedernes regler.  

ii. Frederik: Gymnastiksalen er stadig lukket pga. de praktiske problemer 

med øget rengøring i forhold til Corona.  

iii. Frederik og Erik snakker sammen om, hvad der skal ske med 

gymnastiksalen. 

iv. Punktet skal tages op på næste møde   

 

4. DSFI 2020 

 

5. Repræsentantskabsmødet 

a. Afholder vi fortsat mødet fysisk? Og skal vi i så fald lave nogle retningslinjer? 

i. Erik mener, at vi skal afholde mødet over Zoom, da smittesituationen i 

Aarhus højst sandsynligt ikke forbedres inden da 

ii. Der vil dog højst sandsynligt ikke være fuldt fremmøde fra klubberne, 

hvis vi afholder mødet over Zoom 

iii. Amanda og Freja melder omgående ud til alle klubberne, at mødet 

ændres til et Zoom-møde. Vi sender et tillægs-skriv ud inden mødet 

med nærmere info om, hvordan det kommer til at foregå.  

iv. Nogle af diskussionerne og orienteringerne skal måske udskydes til et 

senere møde. De officielle ting (valg af IU-repræsentanter og 

regnskab) skal dog klares over Zoom, resten bør udskydes til et senere 

tidspunkt - evt. til formandsmødet.  

b. Hvad skal på dagsordenen? 

i. DGI vil gerne holde et kort oplæg 

1. Erik mener, at dette måske bør udsættes til et fysisk møde, da 

der så vil være mere interesse for emnet  

ii. DSFI 

c. Medlemmer af IU 

i. Maria: Stopper  

ii. Caroline: Vil gerne fortsætte, men er ikke længere studerende.  

iii. Signe: Er lige gået ud af bestyrelsen, så kan ikke længere i forhold til 

reglerne 

iv. Sofie: Er hverken i bestyrelse eller studerende længere 

d. Regnskab: Skal godkendes/underskrives af IU-repræsentanterne 

 

Diskussion/beslutninger: 

1. Rekruttering af ny sportsansvarlig 

a. Vi laver et genopslag af stillingen, men indtil da er Sofie substitut for Frederik. 

Vi skal eventuelt vente med at søge til det værste corona-lockdown er 



overstået. Ellers skal vi lede mere målrettet efter en kandidat - eventuelt ude 

i klubberne, her kan vi eventuelt få trænerne til at hjælpe. 

2. Hvem skal være ansvarlig for surfturen fremover? 

a. Vi tager den på et senere tidspunkt, når vi ved, hvad der kan lade sig gøre, og 

det bliver relevant. 

 

Afrunding 

1. Eventuelt 

a. Tak til Signe og Maria for en god indsats  

2. Næste IU-møde 

a. Vi beslutter en dato efter repræsentantskabsmødet, når de nye IU’er er 

fundet. 
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