
REPRÆSENTANTSSKABSMØDE 

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: 15-05-2018 kl. 19.00 

Mødelokale: 2.3 

 

Deltagere:  

Erik Meineche Schmidt (formand), Martin (DSFI ansvarlig), Michael, Charlotte, Krestina (SR), Esben, 

Kamilla (AUS Basket), Malene, Sofie (JAI Håndbold), Peter (AUU), Camilla, Signe-Freja (AUU), Mette 

(ASG), Kristian, Jesper, Daniel.  

1. Valg af dirigent  

- Jens Bundgaard 

2. Godkendelse af referat fra sidste ordinære repræsentantskabsmøde  

- Ingen indvendinger  

3. Idrætsudvalgets virksomhed ved AUS-formanden  

- 16 foreninger, der tilsammen har 2600 medlemmer, hvoraf de 1600 er studerende. AUS modtager 

årligt omkring 900.000 kr. i tilskud fra Universitet.  

- Overskud i 2017: 7500 kr.  

- Egenkapital: 500.000 kr.  

- Bestyrelse: Idrætsudvalget: Kamilla, Maria, Sofie, Peter, (Niels og Krestina), Erik  

- Formandsmøde november 2017, med deltagelse af 12 klubber. IU holder møde månedligt.  

- DSFI: Økonomisk resultat: 5000 kr. Deltagelse: omkring 20.000 studerende. I år falder 

arrangementet sammen med universitets 90’årige fødselsdag. Bliver afholdt d. 21 september 2018.  

- Reorganisering af DSI er foreløbigt sat på pause, men det forventes at reorganiseringen vil blive 

genoptaget efter sommerferien.  

- Gymnastiksalen på det tidligere Aarhus Seminarium vil blive stillet til rådighed fra 

august/september. AUS kommer med et udspil til brugen af denne hal. Der er blevet afsat 45.000 kr. 

til indkøb af diverse mindre udstyr.  

- Universitets Forskningsfond overtager kommunehospitalet den 1. januar 2019, og har netop 

offentliggjort sin plan for campus 2.0. Et nyt motionscenter er en mulighed i campus 2.0, indtil dette 
er realiseret, har AUS indgået en aftale med Fitness.dk med en fordelagtig pris for AU-studerende.  

- Der foreligger forespørgsler fra ca. 10 idrætsforeninger, som ønsker at blive medlem af AUS. 

Deadline for indsendelse af formelle ansøgninger er 15. august 2018.  
- Idrætsudvalget vil gennemgå og prioritere ansøgninger ud fra bl.a. kriterierne: De skal repræsentere 

nye idrætsgrene, og de skal have et betydeligt antal studerende, de skal styrke den sportslige profil, 

de skal være af betydelig interesse for AU-studerende.  

- Udover et normalt medlemskab kan det overvejes at tilbyde en løsere tilknytning, hvor en forening 

primært for mulighed for at markedsføre sig over for de studerende  

Spørgsmål 

- Hvornår kommer der et udspil til idrætssalen? Svar: Så hurtigt som muligt.  
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- Hvad for AUS ud af et løst tilknyttet medlem? Svar: Fordelen er at vi kan tilbyde de studerende 

endnu flere sportslige aktiviteter, uden at det har store økonomiske konsekvenser.  

o Kommentar: Tidligere fandtes der samarbejdsklubber. Svar: Man kunne godt forstille sig en 

form for aspirant model igen.  

o Kommentar: Fordelen ved at tilbyde en løs tilknytning kan være at man skal tilbyde noget 

studenterrabat, for at man får lov at reklamere fra vores platform.  

4. Fremlæggelse af AUS ́ regnskab og budget  

- Resume af regnskab: Indtægt: Tilskud fra AU og overskud fra DSFI, i alt 903.296. 

o Tilskud udbetalt: 550.000 

o Motionscenter: 55.000 

o Hallejer: 10.583 

o Administration: 279.599 

▪ Løn: 218.460 

▪ Klubmodul: 30.923 

▪ DGI: 8000 

▪ Møder og tryksager: 11.214 

▪ Diverse: 11.002  

o Resultat: 7523 

Spørgsmål 

- Hvor mange timer dækker lønnen til administrationen over? Svar: Ca. et årsværk  

- Er der planer for hvad overskuddet fra DSFI skal bruges til? Svar: Vi har ikke noget særligt formål 

med at sætte pengene til side, men i sidste ende ryger pengene tilbage til klubberne  

- Foreningskonto, hvordan kan den være steget fra 63.000 til 242.005,26? Svar: Det skyldes DSFI 

overskuddet fra 2016, der kom med en forsinkelse i sin tid.  

5. Beretning fra foreningerne om det forløbne år  

- Floorball: Lille medlemstilgang (ca. halvdelen studerende), god opbakning til DSFI, udfordring med 

nogle trænere, det er lykkedes at findes nogle gennem de idræts-studerende, AUS tilskud gået til 

udstyr og lønninger,  

- Fodbold: Samme antal hold som de plejer, ca. 200 medlemmer, problemer med banerne (lukker for 

tidligt, og åbner for sent) hvilket har medført ekstra omkostninger til leje af baner,  

- Basket: Godt år, to flere medlemmer, problemer med trænere, ikke lykkedes at finde nye, stort 

overskud de sidste år hvilket medfører en reduktion i kontingent, svært at finde trænere med rette 

niveau til første holdet.  

- Håndbold: Sportsligt blandet, tre hold rykket op, problemer med trænere, forsøgt løst ved at 

rekruttere internt, kontingent for seniorer hævet med 50 kr. pr. sæson med det formål at kunne betale 

trænere mere i løn 

- Ultimate: Medlemstal ca. det samme, pænt overskud der skal bruges til at leje sig ind i haller, 

blandet succes på klubniveau, 5 kvinder med på landsholdt og 1 enkelt herre, overskud skal også 

bruges på flere sociale arrangementer, mere PR,  

- Gymnastik og fitness: Lidt færre medlemmer i år, 12 gymnastik hold og 7 fitness hold, i gang med 

ny hjemme side gennem klubmodul, forårsopvisning med over 300 tilskuere, nyt projekt med løb, 

oprettet en instagram konto, overskud  

- Fægtning: Turbulente siden flytning fra DGI huset, er nu landet på statsgymnasiet, har medført lav 

medlemstal, men er begyndt at stige løbende igen. 2. plads til DM,  

- Svømmeklub: Lukket hallen i 16/27, er nu tilbage på normalt antal medlemmer, Nordisk 

mesterskaber, november afholdt første mastermesterskab, mest besøgte til dato,  



- Skak: Samme medlemsantal, primært juniorspillere og udveklsings studerende, junior Danmarks 

mester, formand spiller for landsholdet, og en spiller i ”superligaen” for skak, 50 års jubilæum i 

2018, førsteholdet rejser meget, hvortil der er en udgift, arvet så økonomisk går det godt 

- Kenikan: 3 grene af kampkunst arter, indtryk at det går godt med især karate, svært at side hvor 

mange der er studerende, og hvor mange der er juniorforskere, moderat tilstrømning af medlemmer 

på det sidste, ca. 25 medlemmer.  

- ASR: 75 års jubilæum i år.’ 

6. Indkomne forslag og særlige meddelelser  

 

7. Valg af medlemmer til Idrætsudvalget  

- Kamilla ønsker ikke at fortsætte 

- Maria er på valg  

- Sofie ikke på valg, ønsker at fortsætte  

- Peter er på valg, men kan ikke vælges i det han ikke længere er i bestyrelsen  

- Krestina og Erik ikke på valg 

- Mette og Katrine (Suppleanter) på valg  

 

- Vi skal finde 2, måske 3 kandidater 

o Signe Freja (studerende) stiller op til bestyrelsen  

o Kamilla Møller (studerende) har ombestemt sig og ønsker at fortsætte alligevel  

o Maria Wiborg genopstiller  

 

- Vi skal finde 2 suppleanter  

o Mette Wrang genopstiller som suppleant  

o Daniel Aastrup (studerende) opstiller  

Ny bestyrelse: Sofie, Maria, Signe Freja og Kamilla. Suppleanter: Mette og Daniel 

8. Valg af 2 kritiske revisorer, samt 1 revisorsuppleant  

- Tidligere har vi haft: Anders Fink og Lone Damsbo, Anders ønsker ikke at blive valgt, vi går ud fra 

at Lone gerne vil.  

- Christian Thomsen opstiller som kritisk revisor. 

- Peter Mott opstiller som revisorsuppleant.   

9. Eventuelt  

- Kommentar: I forhold til de to haller der skal bruges til eksamen, hvem har taget den beslutning. 

Svar: Universitetet. Erik drøftede det med rektor, og svaret var at behovet for at holde eksamener 

hele tiden gør det nødvendigt at bruge begge haller. Rektor tilføjede at når de havde mere erfaringer 

med behovet, var de villige til at se på det igen. Tag eventuelt kontakt til universitetsledelsen eller 

omnibus. Prøv med antallet af ledige dage, der kunne være brugt til idræt.  

- Kommentar: DSFI 

- I regnskabet er der mulighed for at søge ekstra tilskud, hvad dækker det over?  

Svar: Man kan lave en ansøgning og så tager IU ansøgningen op.  

- Kommentar: I har også mulighed for at søge midler gennem idrætssamvirke  

- Kommentar: DGI har lavet en pulje på 42 mio. hvor man kan søge i tre forskellige pris kategorier.  
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