Beretning generalforsamling 26. november 2020
Denne beretning er Hovedbestyrelsens og sekretariatets fælles beretning om det år, der er gået. Det har på
mange planer været et udfordrende og meget omskifteligt år. Denne beretning vil naturligvis bære meget
præg af covid19, men vi har også løftet på andre fronter. Vi håber, at du via denne beretning får et indblik i
2020 i KU Studenteridræt.
God læselyst!

Det, det hele drejer sig om
Vores berettigelse og vores formål som
idrætsforeningen for de studerende, ansatte og
alumner på Københavns Universitet, er kun blevet
stærkere i år. Idrætten er med til at forbedre både
fysisk og mentalt velvære hos vores medlemmer.
Med vores stærke fokus på læring, udvikling og
sociale fællesskaber, står KU Studenteridræt
stærkt.

Om at opdage KU Studenteridræt
Jeg opdagede for et år siden, at KSI eksisterede, og jeg
tænkte med det samme, at jeg ville prøve kajak af, og
jeg fik endeligt tilmeldt mig et kajakhold her i sommer
og det viste sig at være den bedste beslutning Det har
været fantastisk, og jeg har også valgt at fortsætte
her i efteråret.
Jeg har også opsagt mit fitnessmedlemsskab og meldt
mig til boksning, fordi boksning og holdsport egentligt
generelt er bare fantastisk. Så jeg glæder mig til at
have det rigtigt sjovt hver tirsdag.

Vi har en fantastisk mængde medlemmer, trænere
og hold. Det er derfor, vi er her – for at dyrke
idræt, få motion, at udvikle sig kropsligt, og
deltage i fællesskabet.

Helene Hansen, medicinstuderende, går til kajak og
boksning

Aktivitetsmæssigt har vi fortsat en kæmpestor
spredning – der er et hold til alle. Fra de
traditionelle idrætter, som håndbold, svømning,
springgymnastik til mellow flow yoga, stand-uppaddle og vinterbadning.
Det vigtige for alle aktiviteter er fortsat; at du går
på et hold, at du får kompetent undervisning, og at
du mødes med andre studerende.
En vigtig parameter for at træningen er kvalificeret, er træneren. Vi er i KU Studenteridræt fantastisk
privilegerede med over 150 dygtige og engagerede trænere. Vi har fokus på, at trænerne er klædt på til at
give alle deltagere en god træningsoplevelse.
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Covid19
Forår
I starten af marts begyndte coronaen at spøge – de første smittede danskere kom hjem fra skiferie, og vi
modtog de første forholdsregler fra Sundhedsstyrelsen, og informerede medlemmerne om at blive hjemme
hvis de var syge, hosteetikette osv. 11. marts blev alt så lukket ned. Måske du allerede har glemt hvor
hektisk og kaotisk alt var i starten, men trænere og medlemmer blev sendt hjem i 14 dage … troede vi og
alle andre.
Hovedbestyrelse måtte efter en udmelding 6. april konstatere, at sæsonen var slut, ligeledes at
sommersæson ikke kunne starte som normalt i maj. Det betød, at hovedsæsonen 19/20 for medlemmer og
trænere sluttede 11. marts.
Hovedbestyrelsen besluttede som en konsekvens heraf, at refundere de medlemmer, der var tilmeldt på et
hold, der var startet ved årsskiftet, samt de medlemmer, der havde tilmeldt sig et hold kort før
nedlukningen. Hovedbestyrelsen vurderede, at mange rent faktisk opnåede at få det antal træningsgange,
som er grundlaget for en almindelig hovedsæson, og derfor var der ingen refusion. I stedet blev der
planlagt en lang række udendørs træninger i maj, som var gratis at deltage i, og kun for nuværende
medlemmer. Ca. 500 medlemmer benyttede dette tilbud. Aktiviteterne havde et bredt spænd; udendørs
yoga, vandring, kajak, SUP, beachvolley og puls og styrke.
I perioden marts-juni oplevede vi stor omstillingsparathed hos både medlemmer og trænere, som var
fantastiske i denne periode i forhold til at få aktiviteter i gang. Det var afprøvning i en ny verden med
afstand, ensretning og afspritning – for kan man facilitere idræt og fællesskaber på denne nye måde? JA,
det kan man. Det var vigtig læring og input til planlægningen af både sommersæson og hovedsæson.

Sommer
Fra 8. juni blev det igen muligt at samles mere end 10. Der blev derfor planlagt og gennemført et
sommerprogram, som startede, så snart det var muligt. Holdene var primært udendørs, for mens de
kommunale anlæg var åbnet for indendørs træning, så var indendørsfaciliteterne på NEXS stadig en del
af ”fase 4”, som betød at de først kunne åbne i august.
Det lykkedes os at få en udendørs sommersæson, som i en række idrætter på deltagerantal lå næsten på
niveau med sidste sommersæson.
Efterår
I juli måned valgte vi at planlægge et program for hovedsæsonen, hvilket som udgangspunkt var
et ”normalt” program. Gældende retningslinjer har dog betydet at en række hold kan have færre deltagere,
at selve træningstiden er kortere pga. ankomst og afgang til faciliteterne og at vi kan have færre hold.
Generelt har efteråret stået på nærlæsning af retningslinjer, ændringer i måden vi træner på, afstemning
med de enkelte faciliteter, udarbejdelse af processer i forhold til afspritning, træning mm. Og dette hver
gang retningslinjer ændres eller der kommer nye eller ændrede tiltag fra myndighederne.
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Nogle eksempler fra efteråret er:
•

•

•

•

”Hej, jeg går på et af jeres svømmehold, og jeg tror, at
jeg kan have været til træning i tirsdags med Corona”

Kort før tilmeldingsstart fik vi at vide, at vi
ikke kunne bruge Balletsalen på Søndre
Campus mindst frem til november, og vi
nåede at få omlagt en del af træningen til
andre steder og tider, men vi er hårdt ramt
pga. af den manglende saltid.
Svømning – her kan vi kun have 6
medlemmer pr. bane. På NEXS er der
meget strikte retningslinjer for brug af
omklædningsrum mv. Der er blevet
etableret faste ind- og udgangstider for
alle hold.
Der er etableret ”spritkasser” til alle hold.
Dette, så man kan aftørre overflader før,
under og efter træning.
Med forsamlingsforbuddet 26. oktober
blev der etableret doodle-tilmeldinger til
næsten alle træninger.

Der gik egentligt ret længe af hovedsæsonen inden vi fik
den første melding om en deltager, der var blevet testet
positiv og kunne have deltaget smittet i en træning.
Siden har der været fire andre. Det var på det tidspunkt
uklart, hvad retningslinjerne var for den situation.
Holdet fik næste træning aflyst. Trænerne blev bedt om
at blive testet og alle deltagere blev bedt om at holde
øje med symptomer. Siden er retningslinjer og
almindelig praksis blevet præciseret. Så vi skal ikke
længere aflyse hele hold, for deltagere og trænere har
deres praksis i orden, så aflysninger for medlemmer og
vikardækning af trænere er efterhånden på et
minimum.
De få smittede vidner om påpasselighed og ansvar for
fællesskabet. Vi kan læne os op ad en bred offentlig
opmærksomhed på Covid19, og vi oplever meget lidt
brok eller klager over de tiltag, som vi har sat i søen for
foreningens over 150 hold, der kører faste træninger.

Selvfølgelig bliver foreningens klub- og afdelingsliv også voldsomt udfordret, når der rammer nye
retningslinjer, der ændrer forudsætningerne for træningerne med så kort varsel som vi har oplevet i
efteråret. Der er løftet et stort arbejde af foreningens frivillige, for at få denne sæsons ”hverdag” til at glide.
Det har kostet ikke at kunne afholde stævner, turneringer og andre af de arrangementer, der binder
sammen. Det skal vi være opmærksomme på, i det kommende års arbejde.
Sekretariatet har arbejdet hårdt for at alle medlemmer på hold, i afdelinger og klubber har kunne komme
til at træne i efteråret, og stor ros til medlemmer, de frivillige og trænere til at acceptere vilkårene.

Økonomi
Regnskab 2019
Regnskabet for 2019 viser et underskud på ca. 330.000 kr. mod et budgetteret underskud på ca. 550.000. I
2019 kom en driftsaftale med Københavns Universitet på plads, hvilket betød et tilskud i 2019 på 1.4 mio.
kr.
I budgettet for 2019 var lagt en øget lejeudgift ind, som følge af uklarhed om husleje forpligtelse til
Københavns Universitet for OM-hallen på Nørre Alle og Balletsalen på Søndre Campus. KU Studenteridræt
skulle i perioden kun betale husleje for OM-hallen, derfor er den realiserede udgift noget mindre end den
budgetterede.
I 2019 fortsatte fejringen af foreningens 100 år jubilæum med udgivelsen af bogen ”En Sund Student til Alle
Tider” og afholdelse af en jubilæumsreception. Udgifterne til disse var ikke budgetteret.
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I slutningen af 2019 blev der investeret i nyt it-udstyr og ny it-struktur. Sekretariatet blev mere mobile og al
software blev cloudbaseret.
Egenkapitalen ved regnskabsårets afslutning var på ca. 2 mio. kr.
Hvad med økonomien her i 2020?
Som tidligere beskrevet er det jo et mærkeligt år, og det ser heldigvis ud til, at vi kommer nogenlunde ud af
det – også rent økonomisk. Vi har fået lønkompensation til trænere hjemsendt med løn i marts og april,
samt til sekretariatets medarbejdere, der var hjemsendt fra april til juli. Vi har ligeledes også fået en
kompensation for faste udgifter. Trænerlønnen bliver en mindre post, da vi har lidt færre hold i
hovedsæsonen og ingen indendørshold i sommersæsonen. Der er naturligvis også en lang række udgifter,
som ikke afholdes fx pr, møder og arrangementer. Dertil er også opsagt en medarbejder i sekretariatet,
men dette får først indflydelse på 2. halvår 2021.
Alt i alt er forventningen medio november, at resultatet for 2020 kommer til at være et underskud på ca.
250.000 kr. Budgettet for 2020 er lagt til at gå i nul.

Bestyrelsesarbejdet
Hovedbestyrelsen (HB) blev valgt ved KU Studenteridræts generalforsamling den 27. november 2019 og
konstituerede sig efterfølgende med Anja C. Andersen som formand, Ulf Madsen som næstformand, samt
følgende medlemmer; Torben Rytter Kristensen, Olivia Vestergaard, Sune Meisling, Cedric Julius Haas,
Signe Engdal Larsen, Anders Petersen og Mette Rosenkilde. Bestyrelsen har afholdt 7 møder i løbet af året.
Størstedelen af bestyrelsens arbejde i 2020 har drejet sig om at styre foreningen sikkert igennem Covid19.
Fra den første nedlukning i marts, til planlægning af sommersæsonen, og hvordan den nye sæson har skulle
håndteres.

Faciliteter
Idræt, motion og fællesskab er omdrejningspunktet for foreningen, og faciliteter er afgørende for
aktivitetsniveauet. Udfordringer i forhold til at skaffe faciliteter og tid nok, er en daglig kamp.
Covid19 har kun sat endnu mere fokus på spørgsmålet om, hvordan vi kan skabe aktiviteter og plads til alle,
som ønsker at være en del af KU Studenteridræt. Perioden fra maj-juni gav os gode erfaringer med nye
typer træninger udendørs, men mange aktiviteter er bundet op på indendørs faciliteter, og her skal der
også en ændring af mindset hos både deltagere og trænere for, at det skal lykkes 100%. Dertil kommer, at
meget kan lade sig gøre, når det er sommer og solen skinner. Det er noget andet i november, når
termometeret siger 9 grader, og det har støvregnet hele dagen.
Facilitetsområdet vil derfor fremadrettet være et fokusområde for HB, da KU Studenteridræt er afhængig af
faciliteterne for fortsat at kunne levere et varieret udbud af idrætsgrene.
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Herunder er en kort status på faciliteter.
Lokaler tildelt via tilskudsaftalen med Københavns Universitet
I aftalen med Københavns Universitet indgår OM-hallen på Nørre Campus og Balletsalen på Søndre
Campus. Her betales ikke husleje, og begge sale er stillet til rådighed uden for undervisningstiden.
Under Covid19 har Balletsalen desværre være lukket land for os, hvilket betyder, at vi står og mangler plads
til ca. 15-20 hold. For sæsonen 20/21 har der derfor været en nedgang i antallet af dansehold, og især vores
store base af ballethold er blevet hårdt ramt.
Balletsalen er desværre en fortsat udfordring for os – for hvad kommer til at ske med KU’s planer om en
generel reduktion af m2, og hvad kommer det til at betyde for Balletsalen og vores brug af den? Salen er
altafgørende for os i forhold til vores tilstedeværelse på Søndre Campus. Vi vil fortsat arbejde for at salen
fastholdes som sal, og at vi kan anvende den til at skabe et nærværende lokalt idrætstilbud til de mange
studerende, der har deres dagligdag på Søndre Campus.
Lokaler tildelt af Københavns Kommune via folkeoplysningsloven
KU Studenteridræt er en godkendt folkeoplysende forening i Københavns Kommune, hvilket betyder, at vi
via folkeoplysningsloven kan få stillet lokaler gratis til rådighed, samt opnå huslejetilskud. Haller,
skolehaller/sale, svømmehaller og udendørs baner i Københavns Kommune fordeles til foreningerne hvert
andet år. NEXS udlejer deres lokaler (undtagen OM-hallen) til Københavns Kommune, som så fordeler dem i
henhold til loven.
Fordelingen af tider i Københavns Kommune for perioden aug. 19 til juli 21 er blevet forlænget, så de
gælder frem til juli 22. I skrivende stund har kommunen en proces, hvor foreningerne skal genbekræfte
deres tildelte tider. Tider, der gives tilbage til kommunen, vil efterfølgende blive lagt ud, så vi kan søge dem
– og det vil vi naturligvis forsøge. At vi IKKE i år skal lave en fuld ansøgningsproces som ellers forventet i
forhold til de kommunalt tildelte lokaler, er en lettelse i en tid, hvor de løbende tilpasninger for vores
træninger kræver meget af sekretariatets tid.
Svømmehalssituationen i København er fortsat svært problematisk, og det har også stor indflydelse for KU
Studenteridræt. Svømmehallen på Bellahøj er fortsat lukket, og DGI-byens svømmehal blev lukket ned fra
august. Det forventes at Bellahøj åbner til februar, men det er ikke blevet meldt endeligt ud.
Kanonbådshuset
Kanonbådshuset har i år vist sig som en vigtig base. Det var her, vi kunne starte de første aktiviteter efter
nedlukningen op. Det er her, at vi samler alle vores udendørsaktiviteter. I huset møder kajakroere, klatrere
og vinterbadere hinanden, og der skabes en nysgerrighed og et fællesskab på tværs.
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Tilbage i april og maj
Der blev printet, klippet og lamineret i stor stil, da vi
startede meget stille op med kajak fra Kanonbådshuset.
Det var med lukket omklædning, få medlemmer i
Kanonbådshuset ad gangen, udstyr der var i karantæne i
72 timer, ensretning i gangarealer, håndsprit osv.
I maj havde vi gratis træninger for medlemmer. Alle
aktiviteter var tilpasset forsamlingsforbuddet på 10 og var
udendørs.
Her havde vi både afrikansk dans, yoga, vandring, stand
up paddling og en række exercisetræninger.
Det var holdtræning med smil, god energi, dårlig form,
afstand og sprit.
Og det var tiltrængt og efterspurgt efter 2 måneders total
nedlukning.

Trænerne vores vigtigste ressource
I KU Studenteridræt er vi stolte af at have et højt niveau for vores trænere. Vi forsøger at værne om dem,
så vores medlemmer oplever kompetente trænere, der kan give dem udvikling i deres træning. Covid19 har
også sat en ny dagsorden for det at være træner i KU Studenteridræt. Der er kommet nye krav og
forventningerne til deres arbejde med holdene. Vi skal fortsat være et sted, hvor trænerne kan komme
med ny inspiration og udvikling på de enkelte idrætter, og det er vigtigt at vi fortsat skubber på i den
retning.
Som følge af Covid19 har vi været nødt til at gentænke vores trænermøder og arrangementer for trænerne
i øvrigt. Det har betydet en anden nærhed og bedre kommunikation, som vi vil holde fast i på den anden
side af covid19. Der er naturligvis arrangementer der er blevet aflyst, men vi forventer, at disse vil blive
genoptaget, når det igen er muligt.

Kommunikation
Sekretariatet arbejder hele tiden på at skærpe kommunikationsfokus og synlighed. Her er fællesskab og de
gode idrætslige oplevelser omdrejningspunktet for det, der gør KU Studenteridræt unik. Vi har oplevet
positiv respons på den linje, som er lagt i forhold til de mange udmeldinger, vi har måtte komme med
omkring begrænsninger i forhold til medlemmernes træninger. Ved siden af skuffelsen over ikke at kunne
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deltage i træningerne på normal vis, så oplever vi, at medlemmerne er med på, at betingelserne for tiden er
ekstraordinære. Der er accept af tilpasningerne, men også i skrivende stund en tiltagende træthed.
Generelt har de ressourcer vi har til rådighed i forhold til aktiv opsøgende kommunikation ud af foreningen
rettet mod nye medlemmer i år været presset af behovet for løbende intern kommunikation. Derfor var
KU’s beslutning om at lave digital studiestart i september kærkommen for vores rekruttering til
hovedsæsonen. Det har ikke været muligt at være fysisk tilstede på campus ved semesterstart, som ellers
er en fast og effektiv del af vores rekruttering, og en del af vores mål om at være synlig i de studerendes
hverdag med både aktiviteter og logoer.
Hjemmeside og sociale medier
Der arbejdes systematisk med indhold på Universitetets interne platform KU.net og sociale medier.
Samarbejdet med Københavns Universitet betyder, at det er lettere for os at trænge igennem på de interne
platforme. Vi kan se, at KU.net bidrager til en stor del af trafikken på vores hjemmeside. Sekretariatet har
derfor fokus på at inddrage KU.net aktivt som en del af den løbende markedsføring.
KU’s digitale studiestart for alle universitetets nye studerende, i året med flest optagne nogensinde (7831),
gav os endelig chancen for at kommunikere direkte til alle nye studerende på KU. I et digitalt modulforløb
blev de studerende nemlig i modulet, der handlede om det sociale liv som studerende på KU, introduceret
til foreningen gennem en kort videopræsentation fra HB-medlem Olivia Vestergaard.
På Facebook er kommunikationen primært rettet til eksisterende medlemmer, og ved at fortælle om
dagligdagen på holdene. Facebook bruges også til at kommunikere pop-up-events, og skabe
opmærksomhed om disse. Der arbejdes strategisk med at koble os til samarbejdspartneres opslag, for
derigennem at skabe mere trafik imod vores egen side (fx Studenterhuset og World Clean Up-day).
Events/pop-up
Vi vil rigtig gerne ud af huset med aktiviteter, men i år har vi ikke kunne være særlig meget ude. Det
lykkedes dog i januar at have at have Fitness Tryday, hvor vi havde åbent hus til forskellige aktiviteter på
Søndre og Nørre Campus. Fitness Tryday er en del af DGI’s landsdækkende kampagne for at introducere
foreningsbaserede exercise-tilbud til nye potentielle deltagere. Dagene passer rigtig godt i forhold til
arbejdet med at rekruttere til semesterhold og eventuelle frie pladser på vores exercisehold. Dette
gentages – forhåbentlig – i januar 2021.
I starten af marts havde vi også et opstartsforløb for ny studerende på medicin, hvor vi faciliterede en
eftermiddag med introduktion til foreningen. Det var en vellykket eftermiddag, og vi fik umiddelbart efter
flere henvendelser.
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Yogas rejse i 2020
Arenze var med til at gennemføre de første træninger
under forsamlingsforbuddet på 10 i maj. Det foregik
udendørs, og var et godt udgangspunkt for vores
beslutninger for gennemførsel af sommeraktiviteterne.
Med erfaringerne fra maj træningerne kunne
yogaholdene afholdes udendørs i hele sommeræsonen.
At dyrke yoga udendørs viste sig at være en god
oplevelse, og vejret var med os – så meget at holdene i
september også trænede ude de første par gange.
I den nyeste virkelighed med et forsamlingsforbud på
10, har Arenze 9 deltagere i salen og livestreamer til
resten af holdet. Bare et eksempel af mange på,
hvordan en træner og hold har omstillet sig.

Samarbejdsrelationer
Som led i at positionerer KU Studenteridræt er det vigtigt, at vi arbejder med både at bringe medlemmer og
medarbejderne i sekretariatet i spil. Dette gælder både internt på KU og eksternt i København fx
Københavns Kommune, DGI, DIF, By & Havn m.m. Det er en prioritet, at vi sørger for at bruge alle
forhåndenværende muligheder for at sikre, at der ikke er nogen, der er i tvivl om, at foreningen kan være
med til at løfte den store trivselsudfordring på KU, og at vi sammen med relevante samarbejdspartnere kan
gøre opmærksom på de udfordringer, som voksenidrætten i København lider under.
•

•

•

DGI / DIF – bevæg dig for livet.
o Vi deltager i indsatserne vedr. fitness og løb. Bl.a. deltagelse i fitness tryday d. 9. og 12.
januar for at skabe mere synlighed for de aktiviteter, vi har i denne kategori.
DGI Storkøbenhavn – Yoga som du er
o Sammen med DGI Storkøbenhavn har vi igangsat Yoga Som Du Er, et trivselsprojekt, hvor vi
sætter fokus på at gøre bevægelse og mental trivsel til en del af studiedagen, lige hvor de
studerende er. Pilotprojektets to hold på CSS er fyldt og kører til udgangen af december.
Målet er at kunne udvide til to nye campusser i foråret.
DIF/DUF
o Dansk Ungdoms Fællesråd og DIF har fokus på, at der i gruppen af unge studerende findes
et potentiale, hvor unge, der trækker sig fra foreningslivet i løbet af teenageårene kan finde
vej tilbage til givende fællesskaber. Her er sigtet, at finde enighed om grundlag for en
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•

•

•

fondsansøgning, der kan bruges som springbræt for initiativer rettet mod vores
medlemsmålgruppe.
Studenterhuset
o Vi har fortsat en tæt kontakt til Studenterhuset. Huset har dog været lukket ned i en lang
periode og er derfor presset på at løfter samarbejdsprojekter. Studenterhuset arrangerer
KU’s Forårsfestival, hvor vi har været med de sidste 4 år som naturligt kickoff på vores
sommersæson.
Internt på Københavns Universitet
o Vi har et godt netværk internt på KU. Vi holder månedlige kaffemøder med NEXS og har
vores kontaktpersoner hos KU baseret i fællesadministrationen. Vi ønsker at opbygget flere
relationer, så vores tilbud til de studerende bliver endnu mere synligt. Vores flerårige
samarbejde med KU’s centrale kommunikationsenhed, FA-Komm., er vigtig for vores
formidling til alle på KU.
Netværk – Store foreninger i Københavns Kommune
o Vi er med i DGIs netværk for store foreninger i København, hvor idrættens repræsentanter i
Folkeoplysningsudvalget søger sparring til beslutninger.

Sekretariatet
Sekretariatet har det seneste 1½ år internt arbejdet med vidensdeling, optimering af arbejdsprocesser,
kommunikationsplanlægning, optimering og udvikling af it.
I november 2019 blev der omlagt til en cloud baseret Office-løsning, hvilket betød, at medarbejderne uden
de store problemer kunne arbejde hjemme i nedlukningsperioden i marts og frem. Situationen gjorde at
medarbejderne var nødt til at omfavne den nye virkelighed med muligheden for hjemmearbejde langt
hurtigere og mere end forventet. Der har været stor villighed og fokus på at få en arbejdsdag til at fungere,
på trods af manglen på socialt sam- og nærvær. Bemandingen af sekretariatet er stadig nedsat, dvs. at
medarbejderne som udgangspunkt arbejder hjemmefra 2-3 dage om ugen.

Medlemstal
Covid19 har naturligvis og desværre haft indflydelse på medlemstallene. Hovedsæsonen 19/20 endte på ca.
ca. 4.300 deltagere, og sommersæsonen på ca. 1.000 deltagere.
Tilmeldingen til dette års hovedsæson er gået godt. Herefter ses tal for hovedsæsoner i samme periode fra
august til oktober.
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Fordeling af deltagere

2020 - 3.100

2019 – 3.452

2018 – 3.422

2017 – 3.953

2016 – 4.963

I alt med KU-relation

2.660

86%

2.918

85%

2.855

83%

3.004

76%

3.137

63%

KU Studerende

2.239

72%

2.458

71%

2.316

68%

2.382

60%

2.445

49%

Andre studerende

178

6%

207

6%

223

7%

436

11%

1.137

23%

Andre KU-relationer

421

14%

469

14%

539

16%

622

16%

692

14%

Ikke studerende

683

22%

787

23%

883

26%

1135

29%

1381

28%

I alt

3.100

Heraf Int. Studerende

252

3.452
8%

347

3.422
10%

255

3.953
7%

4.963

272

7%

318

6%

Af tabellen herunder ses fordelingen af deltagere på fakulteter. Det ses af tabellen, at vi deltagermæssigt
desværre er blevet endnu mere skæv i forhold til fakulteterne på Søndre Campus. Dette skyldes i høj grad,
at vi i dette efterår ikke har haft Balletsalen stillet til rådighed. Vi vil fortsætte med indsatsen på Søndre
Campus med forskellige aktiviteter. Herunder at udbyde flere event-baserede aktiviteter og faste hold, der
træner udendørs.

Fordeling på fakulteter
KU - Det Humanistiske Fakultet
KU - Det Juridiske Fakultet
KU - Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

2020

Studerende KU I alt*

2019

381

14%

477

16%

8.338

22%

79

3%

152

5%

4.136

11%

918

35%

934

32%

9.842

26%

KU - Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

544

20%

574

20%

6.682

18%

KU - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

681

26%

748

26%

7.992

21%

9

0%

20

1%

586

2%

47

2%

0

0%

0%

1

0%

4

0%

0%

KU - Det Teologiske Fakultet
KU – Alumne
KU - Fællesadministrationen
KU I alt
Ikke KU
I alt

2.660
440

2.909
14%

3.100

534

37.576
16%

3.443

Antal studerende pr. 1. okt. 2020. https://us.ku.dk/studiestatistik/studiestatistikker/bestand/
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Hvor er KU Studenteridræt på vej hen?
Efter i flere år at have arbejde med en samarbejdsaftale med KU, og efter mange omvæltninger og kritiske
udfordringer var det meningen, at 2020 skulle været et år, hvor vi stabiliserede foreningen yderligere på
både deltagersiden og økonomisk. Et år, hvor vi ville sætte mere blus under samarbejdsaftalen med KU,
skabe nye initiativer og ikke mindst sætte gang i arbejdet med en ny hjemmeside og et nyt medlemssystem
– og så kom Covid19 og satte en ny dagsorden. Denne har kun gjort det mere aktuelt, at de digitale
strukturer i foreningen skal være tidssvarende. Derfor er arbejdet med at finde foreningens nye
medlemssystem og rammerne for en ny hjemmeside sat i gang.
Hovedbestyrelsen er lettet over, at vi er kommet nogenlunde igennem Covid19 indtil videre. Udover
udfordringer og irritation for mange har Covid19 også bidraget til læring i organisationen. Både
medlemmer, trænere og sekretariatet har vist sig omstillingsparate, iderige og ikke mindst
løsningsorienterede. Hovedbestyrelsen håber, at vi kan bruge dette fremover, og at det næste år giver ro til
udvikling og stabilisering.
KU Studenteridræt står derfor stadig med en stærk base og som et fantastisk tilbud med idræt og
fællesskab til de studerende, ansatte og alumner på Københavns Universitet.

Hovedbestyrelsen 26. november 2020

______________________

______________________

______________________

Anja C. Andersen

Sune Meisling

Anders Petersen

______________________

______________________

______________________

Ulf Madsen

Olivia Vestergaard

Signe Engdal

______________________

______________________

______________________

Torben Rytter Kristiansen

Mette Rosenkilde

Cedric Julis Haas
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