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Mødedato: 09-06-2020 
Mødelokale: Online - Zoom 
 
Indkaldte: Erik Meineche Schmidt (Formand), Maria Wieborg Jacobsen (ASV), Sofie 
Lauritzen Pihl (JAI-H), Signe Storgaard (AUU), Caroline Gram (ASG), Malene 
Kræpping (JAI-H), Mads Møller (Badminton), Asbjørn (SR).   
DGI: Anne Ellegaard Larsen og Nicolaj Ruby 
AUS: Amanda Timmermann, Frederik Schnefeld, Martin Bruhn. 
 
Fraværende: Signe, Caroline, Malene, Mads, Asbjørn, Anne, Frederik.  
 

Dagsorden 
  

1. Gymnastiksalen 
a. AUs lokaler er fortsat ikke åbne for andre end deres egne folk. Dvs. at 

studerende eksempelvis ikke har adgang. Det betyder, at 
gymnastiksalen fortsat ikke kan tilgås.  

b. Gymnastiksalen vil derfor være lukket indtil universitetet melder nogle 
nye retningslinjer ud. Det bliver nok ikke på denne side af 
sommerferien. 

c. Amanda melder noget ud om det på sociale medier.  
2. DSFI 

a. Sofie og Amanda har haft møde med Julie (projektleder, SR) om tiltag 
til at forbedre sportsdelen.  

b. Erik har snakket med Bjørn om at gå over budgettet sammen endnu 
engang. Sofie deltager på dette møde sammen med Erik.  

c. Sofie forfatter et skriv til klubberne om DSFI i denne uge.  
d. Om DSFI 2020 bliver til noget afhænger udelukkende af regeringens 

udmeldinger senere på sommeren om større arrangementer såsom 
festivaler.  

e. Omkring 200.000 af udgifterne er allerede ”låst” til musikken, da der er 
skrevet under på kontrakterne. Det er penge, som DSFI taber, hvis ikke 
det kan afholdes. AU giver 300.000 til arrangementet uanset, som kan 
dække det eventuelle underskud.  



i. Der er forskellige hjælpepakker man kan søge for tabt 
fortjeneste. Vi må gå ud fra, at det er noget, Studenterrådet 
undersøger.  

f. Er der mulighed for at afvikle sportsdelen selv hvis fredagsbar-delen 
bliver aflyst?  

i. Det vil i så fald skulle være uden tilskuere.  
ii. Det vil kræve en godkendelse fra AU til at bruge pladsen.  
iii. Der er nogle økonomiske spørgsmål i det, da det også vil være 

et større arrangement, hvor det eksempelvis vil kræve, at der 
bliver opsat toiletfaciliteter etc.  

iv. Man kan evt. overveje at bruge de ekstra 100.000 fra 
underskudsdækningen til eksempelvis toiletter og andre 
udgifter, der måtte opstå ved en alternativ afvikling af 
idrætsdagen/turneringerne.  

v. Problematik: De studerende ville tage deres egne øl med og 
skabe deres egen fest, hvilket vi i sidste ende står på mål for. Vi 
skal derfor overveje ideen nøje.  

vi. Vi skal selvfølgelig afklare med SR og AU, hvad de tænker om 
ideen, hvis det skulle blive relevant.  

3. Repræsentantskabsmøde 
a. Et fysisk møde er ramt af begrænsningerne fra universitetet. Vi kan ikke 

afholde et fysisk møde på denne side af sommerferien. 
b. Vi skubber det til august og låner lokaler hos DGI, hvis vi fortsat ikke kan 

være på AU.  
i. Onsdag d. 26. august om aftenen kl. 19. 

c. Her vil Sofie også kunne samle klubberne før DSFI.  
d. Vi skal som minimum have valgt to nye IU-medlemmer til at tage Maria 

og Sofies pladser.   
4. Rekruttering og samtaler 

a. Vi skal have en oversigt over hvor mange ansøgninger vi har.  
b. Amanda skriver rundt internt i ledelsen, hvor vi kan koordinere datoer 

for samtaler etc.  
5. Meddelelse til klubberne 

a. Generel udmelding/status ifm. corona 
i. Universitetet er fortsat lukket. Når det åbner, skal vi nok fortælle 

klubberne det – herunder også hvad det betyder for brugen af 
gymnastiksalen.  

ii. Vi forventer at årets tilskud bliver på normalt niveau uanset 
coronasituationen. 

iii. Spørge ind til hvordan det går dem – minde dem om at de kan 
kontakte corona-eksperten i DGI eller bare os i AUS, hvis de har 
brug for det. 



iv. Hvis der har været aflyste arrangementer, har de mulighed for at 
søge midler fra forskellige puljer.  

b. Ledige stillinger 
i. Gøre opmærksom på at der er to ledige stillinger i AUS. Måske 

nogle fra klubberne kunne være interesserede.  
ii. Link til stillingsopslagene, der ligger på vores hjemmeside.  

c. DSFI 
i. Planlægningen er i gang og fortsætter på trods af corona.  
ii. Hvis DSFI skulle ske at blive aflyst, kommer det ikke til at have 

betydning for det årlige tilskud.  
d. Repræsentantskabsmødet 

i. Onsdag d. 26. August kl. 19. Fysisk møde enten på universitetet 
eller hos DGI Østjylland.  

1. Opfordring til at deltage i repræsentantskabsmødet og 
spare med andre klubber.   

6. Studenterrådet er rykket ind på gangen igen. Derfor kan vi også godt rykke 
ind på kontoret igen. Vi prøver at snakke med Studenterrådet om dette.  

 
Afrunding 

1. Eventuelt 
a. DGI brygger stadig på at afvikle lederakademiet og kurset om ”den 

gode velkomst”. De vil gerne i dialog med klubberne om, hvornår de 
bedst kan se tid til dette i efteråret.  

i. Anne og Nicolaj tilføjes til facebookgruppen hvor de evt. kan 
oprettet en afstemning eller lignende.  

ii. Evt. kan arrangementerne placeres lige inden eller efter, 
sommerferien slutter. Der kommer der gang i klubberne igen og 
der er et flow af nye medlemmer.  

2. Næste IU-møde 
a. Ledelsen holder IU opdaterede på samtalerne og Sofie holder IU 

opdaterede på DSFI.  
b. Vi mødes igen til august (dato kommer senere). Fysisk, hvis muligt.   

 
 
 


