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IDRÆTSUDVALGSMØDE 
Aarhus Universitets-Sport, Studenternes hus, Frederik Nielsens Vej 4, Byg. 1420, 

8000 Aarhus C, www.aus.au.dk, E-mail: kommunikation@aus.au.dk 

  

 

Mødedato: 25-02-2021 

Mødelokale: Zoom 

 

Indkaldte: Erik Meineche Schmidt (Formand), Tenna Skyum Donslund (ASV), Caroline Gram (ASG), 

Frank Richard Semakula (JAI-F), Johan Obenhausen Selmer (JAI-H), Asbjørn Ravn Rasmussen (SR). 

AUS: Freja Bang Lauridsen, Mathilde Risom Mathiasen. 

 

Fraværende: Ingen. 

 

Dagsorden 

  

Formalia 

1. Godkendelse af dagsorden. 

a. Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra sidst. 

a. Godkendt. 

 

Information: 

1. AU Sports-Hub. 

a. I samarbejde med DGI har vi snakket om at afholde nogle events med 

udgangspunkt i hub’en over sommeren – er klubberne friske på det? 

i. Klubberne er klart interesserede i at være en del af sådanne arrangementer 

og stille op med frivillige. 

ii. Tenna (ASV): Volley-klubben er meget interesserede, da den delvise 

genåbning ikke gælder dem, da deres træning oftest er begrænset til 

indendørs haller. Volley-klubben vil med glæde stille op med frivillige. 

2. AUS surftur til Klitmøller i august 2021 – Freja og Mathilde (AUS). 

a. Freja og Mathilde er godt i gang med planlægningen af en tre-dages surftur til 

Klitmøller. Turen er åben for alle studerende og er fastlagt til den 19.-22. august 

2021. Som det ser ud lige nu, kommer turen til at koste omkring 1700 kr inkl. 

overnatning i campinghytter, 3 x to-timers surflektioner med undervisning + udstyr, 

ubegrænset adgang til SUP-boards samt andre aktiviteter.  



 2 

b. IU siger god for planlægningen af turen, og Mathilde og Freja (AUS) booker derfor 

hytterne hurtigst muligt. AUS dækker et eventuelt økonomisk underskud på 

hytterne.  

 

Diskussion/beslutninger: 

1. Tilbud fra Holdsport.dk – Johan (JAI-H). 

a. Zac fra Holdsport har udformet et dokument, der grundigt beskriver hvad Holdsport 

er, hvad vores tilbud dækker samt økonomien i det. 

b. Johan (JAI-H) har desuden regnet på klubbernes medlemstal, for at få et mere 

præcist billede af økonomien i tilbuddet. 

i. Den månedlige pris for Holdsport-licensen bliver 3.166 kr, mens den årlige 

pris bliver 37.992 kr. Penge, der i tilfælde af at vi takker ja, betales af AUS i 

stedet for den nuværende Klubmodul-licens. 

c. Klubmodul tilbyder ydermere en eksklusiv sponsoraftale med Hummel, der tilbyder 

billigt træningstøj. Dette ville dog kræve, at klubberne udelukkende gik klædt i 

Hummel.  

i. Tenna (ASV): Volley-klubben har i øjeblikket en meget lukrativ aftale 

angående træningstøj, så de er ikke specielt interesserede i et sponsor-

skifte. 

ii. Frank (JAI-F): Fodbold-klubben har lige underskrevet en ny kontrakt med en 

tøjsponsor, så de er ligeledes heller ikke specielt interesserede i tilbuddet. 

iii. Caroline (ASG): I gymnastik-klubben bruger de slet ikke træningstøj med 

logo på samme måde som i andre klubber, men i stedet dragter. Derfor er 

de heller ikke specielt interesserede i tilbuddet. 

iv. Erik (Formand): Fra både klubbernes og AUS’ synspunkt er der er ingen 

pointe i at takke ja til dette tilbud. 

d. Det eneste problem, der kan opstå angående et skifte til Holdsport, er, hvis en eller 

flere klubber takker nej til at skifte og hellere vil beholde Klubmodul. AUS bør 

nemlig kun tilbyde én type licens, og de klubber der takker nej til Holdsport må i et 

sådant tilfælde selv betale deres licens til Klubmodul. 

e. På stående fod er ingen i IU klar over, hvad vores nuværende aftale med Klubmodul 

er, og hvornår denne kontrakt udløber. Mathilde (AUS) tjekker op på vores aftale 

med Klubmodul. 

f. Freja, Mathilde (AUS) og Johan (JAI-H) aftaler i samarbejde at få skrevet ud til 

klubbernes kasserer og/eller formænd om, hvorvidt de er interesserede i tilbuddet. 

2. City Volley – Mathilde (AUS). 

a. Sebastian fra City Volley har kontaktet os med spørgsmål om afholdelse af deres 

arrangement i Universitetsparken. Vi ved ikke særligt meget ud over at han 

efterspørger toiletter og opbevaringsplads. Vi ved ligeledes ikke, om han 
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overhovedet har fået lov til afholdelse af arrangementet af dem, der skal give lov til 

sådan noget. 

b. Mathilde (AUS) svarer ham og spørger mere ind til arrangementet samt henviser 

ham til toiletterne i toppen af Vennelystparken. 

3. DSFI-aflysningen er trukket tilbage - behov for en AUS DSFI-ansvarlig? 

a. Det er besluttet, at Mathilde er AUS’ midlertidlige DSFI-ansvarlige, indtil vi er lidt 

mere sikre på, om arrangementet rent faktisk kan løbe af stablen.   

b. Asbjørn (SR): Studenterrådet har i denne uge holdt samtaler for at finde deres DSFI 

projektchef, og de fortsætter altså planlægningen af DSFI uden tøven. 

4. Revision af den gamle forretningsorden – Erik (Formand). 

a. Erik (Formand) har slettet/omskrevet de ting, der ikke længere gjaldt på den gamle 

forretningsorden, så den passede til AUS i 2021. 

b. Asbjørn (SR): Foreslår at man kunne slette ordet ’læmand’, men ellers er der ingen 

kommentarer til rettelserne. 

c. Den nye forretningsorden er hermed godkendt af IU. 

5. Udarbejdelse af kriterier for optagelse af klubber i AUS. 

a. Det er besluttet, at vi holder os indenfor vedtægterne, og denne udarbejdelse af 

kriterier kræver derfor ingen vedtægtsændringer i denne omgang. 

b. Hvordan behandler vi på bedst vis en ansøgning om optagelse i AUS:  

i. Asbjørn (SR): Det vigtigste er, at AUS kan betragtes som en 

studenterforening – det vil sige, at vi primært er til for de studerende på AU. 

Dette stemmer også i overens med de sidste par klubber, der er blevet 

optaget, nemlig cykel-klubben og adventure-klubben, der begge er klubber, 

der er udsprunget af studentermiljøer.  

1. Erik (Formand): Vi skal dog passe på, at vi ikke lader den holdning 

være altoverskyggende. Klubberne skal have en eller anden form for 

tilknytning til universitetet og akademia, dog bør vi ikke smide en 

klub ud, blot fordi de ikke længere består overvejende af aktive 

studerende.  

ii. Erik (Formand): AUS skal forsøge at øge bredden på de sportsgrene, vi 

udbyder. Vi så altså gerne, at vi kunne få nye sportsgrene som fx tennis ind, 

så vi kunne repræsentere bredere.   

iii. Asbjørn (SR): De klubber, vi optager, skal dyrke en sport, der skal kunne 

karakteriseres som en rigtig sport.  

1. Hertil kan man diskutere, hvad en rigtig sport er. Er e-sport for 

eksempel en sport? Hvad med quidditch? 

a. Johan (JAI-H): Selvom nogle mener, at e-sport ikke er en rigtig 

sport, bør vi ikke udelukke denne helt, da vi ved også at 

repræsentere e-sport kan ramme en bredere demografi. 
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b. E-sport er et kompliceret eksempel. Nogle betegner det som 

sport, andre ikke. Vi bør undersøge, hvad andre (fx DGI) 

mener på området, inden vi selv beslutter noget.  

iv. Caroline (ASG): Det gør ikke noget, at en klub er udsprunget af et fakultet. 

En klub skal bare være åben og imødekommende for alle og ikke blot for de 

studerende ved dette fakultet.  

6. Leje af Annex-Hallen – Johan (JAI-H). 

a. Johan (JAI-H) har i dag været til møde angående Annex-Hallen (privat hal ejet af 

Skovbakken), der står tom mange hverdage i dagstimerne. De spørger, om vi kunne 

have interesse i at leje os billigt ind dér med det formål at leje baner ud til 

studerende. Hallen er stor (seks badmintonbaner) og har mange gode faciliteter 

(net, udstyr osv.) i modsætning til vores gamle gymnastiksal.  

a. Tilbuddet fra Annex-Hallen lyder pt. på170 kr. i timen (for hele hallen, altså seks 

badmintonbaner), men måske er det muligt, at få en billigere aftale i hus. Vi kan 

som udgangspunkt leje hallen i hverdagene i tidsrummet 8-16. Der er en 

halbestyrer tilknyttet hallen, så der ville ikke ligge meget praktisk arbejde i 

udlejning af hallen til de studerende (opsættelse af net osv.) Holdsport har lige fået 

et nyt bookingsystem op at køre, der måske ville kunne bruges i forbindelse med 

udlejning af hallen til de studerende. 

b. Tilbuddet om leje af Annex-Hallen er meget interessant for AUS, og den mulige 

aftale skal undersøges nærmere. Johan (JAI-H) har et ben i begge lejre, og det er 

derfor naturligt, at han undersøger mulighederne nærmere!  

 

Afrunding 

2. Eventuelt. 

a. Grundet rokeringer i Studenterrådets ledelse, bliver IU’s SR-repræsentant, Asbjørn, 

bliver måske skiftet ud fra og med næste måde. 

3. Næste IU-møde. 

a. Næste IU-møde er onsdag den 7. april 2021, klokken 17.00. 
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