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84. Referat bestyrelsesmøde m. strategiske drøftelser, tirsdag d. 02/10 kl. 16:00. 

Aarhus Internationale Sejlsportscenter,  

Mødelokale (kaffe, vand og tapasanretning etc.)  

 

Deltagere: Henrik Puggaard (HP), Henrik Damsgaard (HD), Anders V. Tinning (AT), Gitte 

Horsbøl (GH), Kasten Munkvad (KM), Jens Bundgaard (JB), Lars Lindstrøm (LL), Lone Hansen 

(LH), Steffen Wich (SW), Thomas Ransborg (TR). 

 

Afbud: Kurt Iversen, Niels Rask, Ole Keldorf 

 

Ordstyrer: Formand, HP 

 

 

0. Referat fra seneste møde 

underskrives  

 

1. Orientering Formanden, HP  

a) Orientering 

HP gav kort orientering med ønske om at ændre rækkefølgen af dagsordenen, så 

flest muligt kunne deltage i strategidiskussionen (punkt 5) 

 

b) Bestyrelsesrepræsentation – nyt medlem  

Bordet rundt samt præsentation af nyt erhvervsbestyrelsesmedlem Henrik 

Damsgaard. 

 

2.  Kort status fra udvalgene 

 

   2.1 ESAA-udvalget, SW 

c) Generel orientering 

 Ikke drøftet på mødet 

  

2.2 Status fra Erhvervsudvalget, HP/SW 

d) DM Festen 

SW gennemgik de foreløbige planer for årets DM Fest. DM Festen afholdes fredag 

d. 25/01 2019. Festen afholdes i Hermans i Tivoli Friheden. TV2 Østjylland er ikke 

en del af produktionen i år, hvilket har givet anledning til at gentænke indholdet i 

showet. Værten bliver i år Anders Breinholt, og showet får mere karakter af 

talkshow end tidligere, dog stadig med uddeling af awards.  

 

e) Kollegierne – Bilag 1 

Bestyrelsens noterede sig det udarbejdede bilag, og SW indkalder erhvervsudvalget 

til drøftelser omkring den fremadrettede proces.  

 

f) Skift af bank 

SW orienterede kort om den nuværende situation. Der er indhentet tilbud fra 

Jutlander Bank, og SW samt erhvervsudvalget fik mandat fra bestyrelsen til at 

arbejde videre med tilbuddet med henblik på at skifte bank.   

 

2.3 Sportsudvalget, SW 

g) Støttekonceptet – genbesøgt 29/5-18 – Bilag 2 

 SW gennemgik kort referatet fra seneste møde jf. bilag 2. 
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Generelt ønske om tilføjelse til SATE-analysen: ”Siden sidste år” for at sikre, at 

klubberne forholder sig til den løbende udvikling i klubberne. 

 

Nye medlemmer i bestyrelsen og i sportsudvalget er nu blevet sat ind i processen 

omkring støttekonceptet, hvor præmisserne for uddelingen også er blevet 

gennemgået.  

 

LL ønsker en fortsat diskussion af støttekonceptet for Fonden Eliteidræt Aarhus.  

 

HP påpegede, at den nuværende model ligger til grund for den normale 

støttepraksis, men ser gerne at Sportsudvalget laver opkog/anbefalinger til 

eventuelle præciseringer, som herefter diskuteres på bestyrelsesmøderne.  

 

KM foreslog at man kigger i retning af TD’s støttekoncept, samt kigger på 

evalueringen af tidligere uddelte støttekroner.  

 

SW beskrev kort den nuværende model, hvor enkelte forbund (fx Badminton 

Danmark, Dansk Sejlunion og Danmarks Sportsdanserforbund) har fået støtte, men 

forbundene har dog været i tæt dialog/samarbejde med klubberne i perioden.  

 

AV påpegede at samarbejdet med Team Danmark som Elitekommune netop tager 

afsæt i talentarbejdet i de lokale klubber og foreninger. 

 

Der blev aftalt, at sportsudvalget kigger på eventuelle justeringer af 

støttekonceptet efter mødet d. 22/11 – 2018 er afholdt. Forslag til præciseringer 

udarbejdes af SW og TR og drøftes i sportsudvalget.  

  

 

h) Støttemuligheder oversigt – Bilag 3 

Bestyrelsen noterede sig det udarbejdede bilag, men punktet blev ikke drøftet 

yderligere.  

 

i) Sportens Vision i Aarhus 

 SW gennemgik kort indholdet af mødet i juni måned, hvor visionerne for sporten i 

Aarhus blev drøftet med deltagelse af samarbejdspartnere, eliteklubber og trænere.  

 

2.4 Kommunikationsudvalget, HP/SW 

j) Eliteidræt Aarhus på Facebook 

 Ikke drøftet på mødet.  

 

3. Økonomi, SW 

k) Ny bogholder fra CØP, SW 

SW gennemgik kort den nye ansættelse af regnskabsmedarbejder Karen Thomsen. 

Karen Thomsen er ansat i CØP (Center for Økonomi og Personale) og er på EIA 

kontoret hver tirsdag, otte timer ugentligt.   
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Strategidrøftelse 

 

Baggrundsmaterialer 

- Oversigt kommunale- og private aktiviteter – bilag 4 

- Indplacering af sportsgrene – bilag 5 

       - Statusnotat – bilag 6 

 

  Ovenstående bilag blev inddraget under punkt 2.3        

 

4. Nationalt Elitesportscenter (NEC), SW  

l) Status NEC-projektet  

Eliteidræt Aarhus har sammen med resten af NEC-arbejdsgruppen udarbejdet 

foreløbigt materiale ud fra det vedtagne kommissorie. Der skulle være afholdt 

møde med arbejdsgruppen d. 1/10 – 2018, men mødet blev aflyst/udsat. Eliteidræt 

Aarhus afventer ny mødedato. Kommissoriearbejdet ligger pt til udtalelse hos Team 

Danmark og DIF. 

 

m) Istandsættelse af Sportens Hus 

Loftet i TD styrkelokalet er netop blev repareret, hvilket betyder at istandsættelsen 

af Sportens Hus nu er færdiggjort. Istandsættelsesomkostningerne endte på 1,185 

millioner kroner, hvilket var lidt under det fastsatte budget på 1,2 millioner kroner. 

Det endelige regnskab for istandsættelsen er udarbejdet og er efter aftale sendt 

videre til Sport og Fritid. 

 

 

5. Faglig drøftelse 

Præsentation af Arena2020 

    n)  Arena2020 – CF Møller -  Link i mail (Lukket forum) 

HP forklarede kort baggrunden for Arena2020 materialet med særligt fokus på 

udløbet af den nuværende forpagtningsaftale mellem AGF og Aarhus Kommune, der 

udløber i 2020. Derudover blev også stadion-analysen gennemgået, hvor EIA har 

haft dialogmøde med PwC, der er ansvarlige for stadion-analysen. Med i Arena2020 

projektet er også Idrætssamvirket og Aarhus Håndbold (derudover er Aarhus 

United også potentiel samarbejdspartner). 

 

SW beskrev jf. strateginotatet (fremsendt på mail), at der er aftalt strategimøde 

mellem samarbejdspartnerne samt Aarhus 1900, hvor den videre strategi for 

projektet skal diskuteres. Det inkluderer drøftelser omkring samarbejdet mellem 

Arena2020 projektet og Aarhus 1900’s stadion-projekt.  

 

SW understreger, at der er fokus på helheden, selvom Arena2020 projektet 

hovedsageligt indeholder muligheder for Arenaen, TD bygningen og 

udendørsarealerne omkring Arenaen. Der var bred konsensus hos bestyrelsen om 

at arbejde hen imod en helhedsplan, der skal sikre øget aktivitet for enden af 

Stadion Allé.  

 

JB understregede, at Idrætssamvirket ønsker bedre og flere idrætsfaciliteter, der 

skal sikre mere idræt og bedre muligheder for både klubber og foreninger. 

 

HP påpegede at det er nu, at der er et vindue/en driver til at finde en løsning pga. 

udløbet af den nuværende forpagtningsaftale. Sammen med byens øvrige projekter  

(fx Byggeprojektet på Sydhavnen) er der mulighed for at skabe gode rammer og 

miljøer for både talent-/elitesport og breddeidræt ved stadionkomplekset.      
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Bestyrelsen gav mandat til, at HP og SW kan arbejde videre med projektet i 

forbindelse med strategimødet d. 12/10 og i forbindelse med den igangværende 

stadion-analyse.   

 

 
6. Næste Bestyrelsesmøde: 

Tirsdag d. 20/11 kl. 16.00 – 18.30 

Torsdag d. 22/11 kl. 16.00 – 18.30 (alternativ dato) 

 

 

På vegne af bestyrelsen, Steffen Wich 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________          ___________________________ 

           Henrik Puggaard    Henrik Damsgaard 

 

       

 

___________________________          ___________________________ 

              Kurt Iversen      Jens Bundgaard 

 

 

 

___________________________          ___________________________ 

             Gitte Horsbøl     Karsten Munkvad 

 

 

 

___________________________         ___________________________        

          Anders V. Tinning      Lars Lindstrøm  

 


