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     1. juli 2021  

Velkommen til årets ordinære repræsentantskabsmøde i AUS 

Hermed inviteres klubberne til ordinært repræsentantskabsmøde i Aarhus Universitets-Sport. 
Repræsentantskabsmødet afholdes den 7. september 2021 kl. 19.00 på Frederik Nielsens Vej 4, 
8000 Aarhus C.  

Nedenstående er en foreløbig dagsorden – opdateret dagsorden fremsendes op til mødet:  

1. Valg af dirigent  
2. Godkendelse af referat fra sidste ordinære repræsentantskabsmøde  
3. Idrætsudvalgets virksomhed ved AUS-formanden  
4. Fremlæggelse af AUS’ regnskab og budget  
5. Beretning fra foreningerne om det forløbne år  
6. Indkomne forslag og særlige meddelelser  
7. Valg af medlemmer til Idrætsudvalget  
8. Valg af 2 kritiske revisorer, samt 1 revisorsuppleant  
9. Eventuelt  

Denne indkaldelse er sendt til alle klubbers formænd og kasserere. Andre 
bestyrelsesmedlemmer i klubberne er dog også meget velkomne til at deltage i mødet. Vi 
opfordrer modtagerne af invitationen til at informere øvrige interesserede i klubberne.  

Repræsentantskabsmødets formål er bl.a. at holde klubberne informerede om, hvad der sker i 
de andre klubber. Vi opfordrer derfor hver klub til at præsentere en kort beskrivelse af året 
2020/2021 i klubben. 

Som altid er der i år valg af medlemsklubbernes fire repræsentanter i Idrætsudvalget (IU). IU 
består yderligere af formanden, der er udpeget af Rektor ved Universitetet samt en 
repræsentant fra Studenterrådet. IU afholder normalt møder sidst på eftermiddagen ca. 8-10 
gange om året. Kontorets medarbejdere (den daglige ledelse) deltager også i møderne – dog 
uden stemmeret. IU træffer alle væsentlige beslutninger i AUS, herunder beslutninger 
vedrørende fordeling af bevillingen fra Universitetet. IU-medlemmer vælges for to år ad 
gangen.  

Repræsentantskabet vælger også suppleanter til IU, to kritiske revisorer og en revisorsuppleant.  



Vi vil hermed opfordre alle klubber til at finde interesserede og kvalificerede kandidater til 
ovenstående hverv – specielt opfordres til, at klubberne finder kandidater til IU, som er 
studerende ved Aarhus Universitet, jf. vedtægternes bestemmelse i § 4, stk. 6. Husk at en 
kandidat opstillet til IU skal være bestyrelsesmedlem i den AUS-forening, som opstiller 
kandidaten. 

Hvis nogen af klubberne ønsker at stille forslag på repræsentantskabsmødet, skal forslagene 
ifølge vedtægterne være kontoret (Freja) i hænde senest den 24. august 2021. Efter denne 
dato fremsendes evt. indkomne forslag, forslag til vedtægtsændringer og revideret dagsorden 
med oplysninger om IU-medlemmernes villighed til genvalg til klubberne.  

Ved afstemninger, herunder valg til IU, er klubbernes stemmetal bestemt af deres medlemstal, 
således at: 

● 200 medlemmer eller derunder: 1 stemme 
● 201-500 medlemmer: 2 stemmer 
● 501 medlemmer eller derover: 3 stemmer  

Klubberne er meget velkomne til at tage forskellige emner op til diskussion på 
repræsentantskabsmødet. Hvis der er ønsker om, at kontoret eller IU tager bestemte emner 
op, bedes I rette henvendelse til Freja.  

Af hensyn til den videre planlægning vil jeg meget gerne, også senest den 24. august 2021 have 
en tilbagemelding på, hvor mange og hvem der deltager i repræsentantskabsmødet fra hver 
klub. Ligeledes hører jeg gerne, hvis der er nogle klubber, som mod forventning ikke sender 
repræsentanter til mødet. I kan kontakte mig kommunikation@aus.au.dk.  

 

På Idrætsudvalgets og kontorets vegne  

Freja Bang Lauridsen 

Kommunikationsansvarlig 
Aarhus Universitets-Sport  

 


