
 

 

 

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: 18-04-2018 kl. 18.30 

Mødelokale: 1.2 

 

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

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

Lauritzen Pihl (JAI-H) 

AUS: Emma Damgaard Williams, Martin Bruhn  
 

Fraværende: Peter Kusk Mott (AUU)  

 

Dagsorden 

 

Formalia 

1. Valg af referent (Erik)  

2. Godkendelse af referat fra sidst (se www.aus.au.dk) – godkendt  

3. Godkendelse af dagsorden – godkendt  

 

Information og diskussion 

4. Optagelse af nye medlemsklubber 

a. A og B medlemsskaber  

b. Hvad kan / skal AUS og AUS medlemsklubber kunne bære?  

i. Nye klubber skal ikke tilbyde sportsgren som allerede er repræsenteret hos 

AUS  

c. Begge punkter blev diskuteret til sidste IU-møde  

d. Vedtægterne pointere at AUS skal modtage ansøgninger fra nye mulige klubber  

e. Bliver taget med i beretning til repræsentantskabsmøde  

5. Motionscenter 

a. Pressemeddelelse sendt afsted  

b. Opslag på Facebook må gerne deles af alle klubber på deres respektive sider / 

hjemmesider / interne grupper  

6. Programserie for medlemmerne 

a. I forbindelse med den nye gymnastiksal  

i. Events med specielle fokuser → skadesforebyggende træning  

ii. Nikolai er lead på denne del  

iii. Aktiviteter klar til semesterstart  

iv. Tilbuddet kommer gennem AUS og dette skal gerne understreges  

b. Udenlandske studerende – blandede hold  

i. Internationale og udenlandske studerende har svært ved at integrere sig med 

Danskere og ønsker derfor ikke som sådan et hold der er eksklusivt for 

internationale  

ii. Buddy-programme ide  
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1. Integrere dem i den danske sports og foreningskultur   

2. Der er i forvejen buddy programmer rundt om i Aarhus (måske kunne 

man drage fordel af disse?)  

7. Forberedelse til repræsentantskabsmøde  

a. Indkaldelse er blevet sendt ud  

b. Jens Bundgaard bliver dirigent  

c. Mail bliver sendt ud omkring valg af IU-medlemmer  

 

Afrunding 

8. Eventuelt 

a. DIF Puljen  

b. Tur blev engang arrangeret bl.a. for AUS medlemmer  

i. Aarhus Håndbold  

ii. Bliver arrangeret til næste sæsonstart (mail sendes ud i august)  

9. Næste Møde 

a. 15 
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