
 

 

 

FORMANDSMØDE 

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: 16-11-2017 

Mødelokale: M 1.1 

Tidspunkt: 19.00 

 

Indkaldte: Formænd/bestyrelsesmedlemmer fra alle 16 AUS medlemsklubber 

Deltagende: Katrine Hviid (TAAF), Eske Christensen (ASR), Lasse Beck Mouritsen 

(Lommeulken), Signe Freja Storgaard (AUU), Marlene (ASG), Poul Rewitz (SK1968), Marco 

Nørskov (Kenikan), Sofie Pihl (JAI Hånbold), Michael Schou (JAJ), Mads Møller (AAB), Esben 

Carlsen (AUS Basket), Peter (AUU), Malene (ASG), Eske, Troels (ASS)  

Formand: Erik Meineche Schmidt 

AUS: Nikolai Andersen og Emma Damgaard Williams 

 

Dagsorden 

 

Formalia 

1. Valg af dirigent – Erik Meineche Schmidt  

2. Valg af referent – Emma Damgaard Williams 

3. Godkendelse af referat fra sidst - godkendt 

4. Godkendelse af dagsorden – godkendt  

 

Information 

 

5. Præsentation af deltagerne  

a. Opdatering om hvordan AUS daglige ledelse ser ud  

 

6. Kommunikationsposten  

a. Emma kom med et oplæg omkring hendes ”agenda” som ny 

kommunikationsansvarlig 

b. Facebook engagement / adfærd  

i. Likes, delinger osv.  

ii. Emma sender mail ud  

iii. Klubberne kan også få deres begivenheder  

c. Fokus på de internationale studerende 

d. Hjemmeside 

i. Engelske tekster på diverse klubbers hjemmesider  
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7. Evaluering af DSFI 

a. AUS står for idrætsdelen af eventet (så vel som opstilling + afrydning)  

b. Logistik problemer bliver taget op med Aarhus Universitet af Studenter Rådet 

i. Flere hjælpemidler f.eks. til transport af paller mm.  

c. Én studerende stod for overordnede afvikling af DSFI fra AUS  Simon 

i. Dette bliver gjort igen til DSFI 2018  

d. Oprydning  

i. Der manglede handsker 

ii. Manglede en styrende hånd /ansvarlig / tovholder  

iii. AUS kunne lave en afviklingsplan/manual ift. oprydning  

 

8. AUS og medlemsklubbernes samarbejde  

Den interne kommunikation 

a. Gruppe på Facebook findes til interne kommunikation  

b. Et godt forum så samarbejdet mellem klubberne bliver større  

Forventninger mellem medlemsklubberne og AUS 

Sparring omkring rekruttering 
 

9. Gymnastiksalen 

Opdatering om situationen af Erik / Campus 2.0  

a. 45.000 bevilliget fra AU til udstyring  

b. Det betyder at vi får et facilitet som vi råder over  

c. ”Rokade” ift. Campus 2.0 til gavn for idræt mm. fra AUs side / dagsorden 

i. Evt. genetablering af fitness center  

Hvad skal lokalet / lokalerne bruges til? 

d. Anvendelse  

i. Aktiviteter beregnet mod studerende og de international studerende  

ii. Selvorganiserede aktiviteter  

iii. Mulighed for daglig træning for klubberne, dog er behov for faciliteter et 

problem og sætter grænse for hvor meget denne slags anvendelse er mulig  

iv. Booking system kunne være relevant i denne kontekst  måske muligt via 

klubmodul  

v. Funktion som festlokale er ikke muligt  

vi. Erik og Nikolai er i dialog omkring anvendelsen  

vii. Drøftelse om ideer / tanker til næste møde  sendes til sportsansvarlig  

 

10. Samarbejde omkring idrætslig muligheder, brug af faciliteter med Aarhus Universitet  

a. Henvendelse fra Århus Firmasport (ÅF) 

i. Camilla Jørgensen kontaktes og inviteres evt. til næste IU-møde  

b. ÅF ønsker umiddelbart større belægning på faciliteter  

c. Priserne er efter individuel henvendelse  

d. Klubberne står tit og mangler faciliteter/vil gerne kunne have muligheden for 

brug af flere faciliteter   

e. Dog skal dette huskes hvis eventuelle events skal afholdes  



 

11. AUS tilskudsmodel 

a. Information bliver indhentet ift. kontaktinformation og medlemsinformation 

b. Tilskud vil herefter blive tildelt  

 

12. Internationale studerende  

Dette blev diskuteret lidt på IU-mødet i oktober. Ideer inkluderer klippekort til klubber, 

benyttelse af og reklamering om allerede eksisterende tilbud (f.eks. gratis prøvetime i 

form af introduktionspakke), aktivitetsdage osv.  

a. Aktiviteter der ikke kræver lige så meget forpligtelse for de internationale 

studerende  

i. AUS Basket har allerede en aftale omkring dette med Firmaidrætsforbund  

ii. TAAF har allerede lignende tilbud  

iii. ASG  fitness, turist medlemskab  

iv. Fleste klubber har nogle tilbud ift. første gratis træning 

v. Man kunne samle de interesserede klubber  

Hvilke klubber kunne forestille sig at være med til dette?  

b. Klippekort 

i. Skak 1968  

ii. TAAF  

iii. ASG  med fitness + turist  

iv. ASR  har nogle krav før man kan komme ud på vandet  

v. AAB  opstartshold  får dog mange henvendelser og holdene bliver 

fyldt ud  

vi. For de fleste klubber er dette nok ikke en mulighed, dog kunne man 

understrege at disse tilbud til studiemesser  

Sparringsrunde / brainstorm  

c. Hvad gør de forskellige klubber ift. internationale studerende som 

medlemmer?  

d. Tilrettelæggelse af træning  

e. Engelsk til træning  

f. Kommunikation på engelsk hos de forskellige klubber  

 

Diskussion/beslutninger 

13. Lager til Lommeulken  

a. Lommeulken har købt diverse grej til aktiviteterne hos klubberne  

b. Gerne adgang til el  

c. AUS Basket også interesseret i lager  

 

Afrunding 

14. Eventuelt 

a. Nye lokaler hos ASR  evt. møde med interesserede parter som vil dele lokale  

15. Næste Møde 

a. Indkaldelse bliver sendt ud evt. når faciliteter er på plads fra AU  
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