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  Mødedato: 28/09 - 2016 

Dagsorden til IU-møde 

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

(JAI-F), Sana Doost (SR), Peter Kusk Mott (AUU), Katrine Hviid (TAAF) 

AUS: Camille Pedersen, Lone Damsbo, Nikolai Andersen, Christian Albertsen 

Afbud: Sana, Katrine 

 

Formalia 

1. Valg af referent: Camille  

2. Godkendelse af referat: Godkendt 

3. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

 

Meddelelsespunkter 

4. Velkommen Christian, ny økonomiansvarlig 

• Christian er 22 år og læser HA.jur. 3. Semester. Han har tidligere spillet 

elitahåndbold i Team Tvis Holstebro og i Skanderborg.  

5. Nye kontortider (AUS) 

• Fremover har sekretariatet kontortider sammen og har kun åbent 3 dage frem for 4 

dage som tidligere.  

6. Præsentation af sadelovertræk til cykler (Camille) 

• Overtrækkene deles ud snarrest.  

  

 

 

 

http://www.aus.au.dk/


Punkter til diskussion/beslutning 

7. Besigtigelse af gymnastikhal  

• Nikolai, Erik, og Camille har (sammen med Charlotte Lyngholm fra AU-byggeri) 

beset gymnastiksalen på det tidligere Aarhus Seminarium, som var udset til nyt 

fitnesscenter. 

• Under besigtigelsen foreslog Charlotte Lyngholm et andet lokale til fitness, bl.a. 

fordi det var tvivlsomt om gymnastiksalens gulv kunne holde til de tunge vægte og 

maskiner. Gymnastiksalen kunne så bruges til andre AUS-formål.  

• Vi beslutter at sige ja tak til lokalerne og overlod det til Erik at lave de nærmere 

aftaler med universitetet..  

  

8. Aktivitetsforeningen fortsat 

• Vedtægterne er fra 2001 og stemmer ikke helt overens med virkeligheden. 

Vedtægerne skal skrives om (Erik kigger på det).  

• Det vil give god mening at bruge den nye gymnastiksal i forbindelse med 

Aktivitetsforeningen. 

 

9. Lukning af AUS Ski (Lone) 

• Foreningen blev stiftet for nogle år siden med henblik på rejseforsikring i forbindelse 

med skituren. Foreningen har dog intet formål i dag.  

• Bestyrelsen kan nedlægge foreningen, og bestyrelsen består af vores daglige ledelse 

• Vi vælger at lukke AUS Ski. 

 

10. Den nye tilskudsmodel 

• Hver klub skal indberette hvilke driftsudgifter, de har haft, samt antal af medlemmer, 

der er studerende, som er i gang med en videregående uddannelse.  

• Hos ASV laver alle trænere holdlister, hvorpå der står, om de er studerende eller ej.  

• Klubberne skal tænke over, hvordan det kan dokumenteres i praksis, hvor mange 

studentermedlemmer hver enkelt klub har.  

• 15. oktober skal hver klub angive deres medlemstal. Til næste angivelse, d. 15. april, 

skal der laves nogle ændringer ift. dokumentationen. Diskussionen tager vi op igen 

på et senere IU-møde.  



 

 

Afsluttende punkter  

11. Næste møde: tirsdag d. 1. november kl. 17.15.  

12. Evt.  

• Klubmodul:  

o Det skal undersøges, hvad det er, vi får af klubmodul. Aftalen skal 

genforhandles. Christian får ansvaret for Klubmodel. 
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