
      

Eliteidræt Aarhus - Stadion Allé 70 - 8000 Aarhus C - tlf. 89 40 48 98 – www.esaa.dk 
 

 

85. Referat bestyrelsesmøde, tirsdag d. 20-11-18 kl. 16:00-18:30. 

Atletion (kaffe, vand og sandwich etc.)  

Deltagere: Kurt Iversen (KI), Karsten Munkvad (KM), Lars Lindstrøm (LL), Gitte Horsbøl (GH), 

Jens Bundgaard (JB), Niels Rask (NR), Ole Keldorf (OK), Steffen Wich SW), Thomas Ransborg 

(TR). Afbud: Henrik Puggaard (HP), Henrik Damsgaard (HD), Anders Tinning (AT). 

 

Ordstyrer: Næstformand, Kurt Iversen  

 

0. Referat fra seneste møde 

referat underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer 

 

1. Orientering Næstformand, KI  

a) Orientering 

 

2. Økonomi, SW 

   b) Status gennemgang – budget 2019 

SW gennemgik udleveret økonomioversigt. Opdeling kommunal del og privat del. 

 

Enkelte kommentarer omhandlede:   

Udgifter til NEC – dækker istandsættelsen af Sportens Hus, som Team Danmark 

tilbagebetaler igennem en treårig periode til og med udgangen af 2020.   

ESAA ser ud til at give i overskud, men indtægter fra projekter skal dække løn til 

kommende år for ansat medarbejder i ESAA, og derfor går regnskabet i princippet i 0.  

I den private del er der ansat en ny regnskabsmedarbejder, der er udlånt fra CØP. Er på 

kontoret 8 timer ugentligt.  

 

Derudover er der aftalt økonomimøde og kollegiemøde mellem HP, HD og SW inden jul. 

 

Ingen kommentarer til budgettet fra bestyrelsen.  

LL ønsker dog i fremtiden at få fremsendt lignende bilag før møderne.   

  

3. Nationalt Elitesportscenter (NEC) / Sportens Hus, TR 

   c) Status gennemgang v. Thomas Ransborg (Bilag #1) 

TR gennemgik kort bilag 1. Udkastet er fremsendt af Team Danmark og udarbejdet på 

baggrund af arbejdsgruppemøderne, men på et meget redegørende niveau omkring 

faciliteter og styrkepositioner i byen. Få udviklingspunkter, men udkastet tager ikke 

stilling til økonomi, der i stedet udskydes til senere i processen. Der afholdes møde i 

arbejdsgruppen tirsdag d. 27/11, hvor Team Danmark vil gennemgå udkastet 

yderligere.  

 

LL ønsker at Aarhus i samarbejde med klubber og forbund i højere grad tydeliggør, 

hvad det er Aarhus ønsker i et NEC-samarbejde.        

 

KM ærgrer sig over den langsommelige proces, men understreger, at placeringen i 

Aarhus er rigtigt, da der ved stadion er god sammenhæng mellem sportsgrenene.  

 

Generel enighed om, at Team Danmark pt har taktstokken, og at der først kommer 

endelig gang i processen, når Team Danmark forholder sig til økonomispørgsmålet.  
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4. Orientering TD, AT  

d)  Orientering (Punktet udgår – barsel) 

Dog kort orientering fra SW og OK om Talent-summit arrangementet i Esbjerg d. 19/11. 

FC Nordsjælland havde interessant præsentation omkring deres talentudviklingsmiljø 

samt udviklingsperspektiv gennem Right to Dream akademierne.    

 

5.  Status fra udvalgene 

 

5.1 ESAA-udvalget – orientering OK 

e) Info optagelsesproces 2019-20 (Bilag #2) 

OK: Stor interesse omkring ESAA og de kommende infomøder bedømt ud fra 

tilmeldinger og aktivitet på hjemmesiden. Infomøde afholdes i år i Arenaen. Frist for 

ansøgning er d. 25. januar.  

 

OK: Bekymret over generelle udfordringer for udøverne pga. højere krav fra både 

uddannelser og sportsgrene. Presser de unge og skaber en virkelighed, hvor der kan 

være en tendens til, at der er mange udøvere, der ikke formår at agere i begge miljøer, 

og hvor det kun er udøvere fra velstillede sociale lag, der kan lykkes med at kombinere 

uddannelse og sport. Ikke hensigtsmæssigt og gør det svært for de bedste udøvere, der 

træner allermest.    

   

f) EU-projekt - ”HIT the target” (Holistic Individual Talent) 

Nyt skandinavisk projekt som ESAA er en del. Samarbejdspartnere i Norge, Sverige og 

Finland med fokus på transitionen mellem ungdom og senior. Projektet omhandler 

ansættelse af transition-coaches, og projektet søger økonomiske midler fra EU. 

Bestyrelsen orienteres yderligere undervejs i processen.  

 

g) Udviklingsprojekt Aarhus TECH 

Med afsæt i punkt 5.1e foreslog OK et pilotprojekt med Aarhus Tech, hvor der arbejdes 

på at udvikle Aarhus-modellen for ungdomsuddannelser i retning af større fleksibilitet 

og større individualitet. Der kunne blandt anden tilbydes mere struktureret 

modulbaseret undervisning med mulighed for fjernundervisning, idrætsundervisning 

kombineret med sporten i klubberne (integrerede indsatser) samt mulighed for at flytte 

dele af undervisningen til Atletion. Pilotprojektet kunne starte med at frembringe data, 

der kunne være basis for en nærmere analyse. 

 

GH understreger, at volumen er afgørende for at kunne opretholde eliteklasser på 

Risskov Gymnasium. Ærgerligt at skulle lukke ned for et etableret samarbejde, pga. af 

en ny samarbejdspartner i midtbyen. Påpeger også at lektionsplaner og -beskrivelser 

imødekommer ønsket omkring modulbaseret undervisning. På forespørgsel fra OK, 

påpeger GH, at ”musketereden” blandt byens gymnasier bliver opretholdt i forhold til 

fordelingen af elever i eliteklasserne.      

 

KI, KM, LL bakker op om GH og mener ikke, at det eksisterende samarbejde skal 

risikere at lukke ned på baggrund af et nyt samarbejde.   

 

Bestyrelsen vurderede, at dette arbejde ikke skal sættes i gang 

 

 

h) Talent Aarhus – samarbejde Kulturforvaltningen (Bilag #3) 

OK: ESAA er partner i nyt projekt i samarbejde med kulturforvaltningen og 

musikskolen. Godkendt af Aarhus Kommune, Sport og Fritid. Lavet hensigtserklæring, 

der gør det muligt at træde ud, såfremt det ikke længere giver mening for ESAA at 

være medspiller i projektet. På sigt kan det give mening at optage musikelever i 
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talentklasserne. Dog speciel proces undervejs, derfor er det skrevet ind i partnerskabet, 

at ESAA kan forlade projektet. 

 

NR har haft samtaler med ny Kulturchef, der indrømmer, at processen ikke har været 

optimal. Målet er at skabe synergier mellem kulturen og sporten.   

 

i) Aarhus - Paris via Tokyo – OL-projekt mod 2024 (Bilag #4) 

 

OK: Nyt forslag til projekt for at støtte potentielle udøvere bedst muligt frem med OL i 

Paris 2024.  

 

KM støtter principielt ideen, men anmoder om, at listen potentielle udøvere gennemgås 

nøje.  

 

LL stiller spørgsmålstegn ved om ESAA og Eliteidræt Aarhus kan støtte enkeltpersoner 

fremfor klubmiljøer.  

 

SW påpeger, at der er to sider af samme sag. Støtten udbetales altid til klubberne 

(blandt andet pga. skatteregler), der kan forbedre rammerne for den pågældende 

udøver.  

 

LL uenig i processen i forbindelse med udsendelse af mail omhandlende projektet, som 

endnu ikke er godkendt af bestyrelsen. Stiller desuden spørgsmålstegn ved om det kun 

er olympiske sportsgrene, der kan få støtte. 

 

KM enig i processen, mener det er godt med baggrundscheck før projektet skydes i 

gang.  

 

OK påpeger at politikere ved hver olympiade har stort fokus på lokale udøvere og lokale 

medaljer, hvilket sikrer stor omtale og stort kendskab til talent- og elitesporten i byen. 

ESAA fylder pt for lidt i offentligheden.  

 

Generelt opbakning til projektet, dog med krav om fortsat orientering til bestyrelsen i 

løbet af projektet.    

   

 

5.2 Status fra Erhvervsudvalget, SW 

 

*Obs ændringer i forhold til dagsorden. Punkt j og k blev drøftet til sidst på mødet pga. 

fremskreden tid. NR deltog ikke i disse to punkter pga. inhabilitet.   

  

j) PwC analyse – status på forløb* 

SW: Orientering om både PwC rapporten og Arena2020 projektet.  

 

To forskellige spor, der lapper over hinanden:  

Arena2020 projektet er udarbejdet med henblik på udløbet af forpagtningsaftalen 

mellem AGF og Aarhus Kommune i udgangen af 2020.  

 

PwC rapporten dækker stadionanalysen, der er lavet på baggrund af stadion-

kommissoriet, hvor arbejdsgruppen består af Bünyamin Simsek, Venstre, Hans Skou, 

Venstre og Rabih Azad-Ahmad Rad. V. Afsat to millioner til analysen. Eliteidræt Aarhus 

har deltaget i møder med PwC ligesom øvrige interessenter i området. Agtindsigt fra JP 

og Stiften har skabt stort fokus på analysen, før den er endelig færdig. Undervejs har 

PwC arbejdet med forskellige scenarier, hvor det tyder på, at den endelige rapport 

inkluderer tre forskellige scenarier.  
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Eliteidræt Aarhus har sammen med Idrætssamvirker, Aarhus Håndbold, Aarhus 1900 

atletik og motion, Aarhus 1900 Tennis og Cyklebanen Aarhus lavet et interessentforum, 

der pt arbejder på et fælles kommuniké/pressemeddelelse.  

 

KM foretrækker et fodboldstadion med en anden placering end Stadion Allé 

 

LL ønsker, at sporten (med undtagelse af AGF) arbejder med en klar fælles holdning 

 

SW tilføjer, at ny professionel operatør kan tilføje området ny økonomi  

 

OK ærgrer sig over opstillingen af fjendebilleder. Ønsker mere sport i området.  

 

KM er skeptisk, når planerne bliver for kommercielle. Kræver i så fald et klart 

kommissorium med klare retningslinjer for en operatør, så sporten ikke bliver taberen.  

 

Generel enighed om at det er en spændende proces, og der bakkes op om det 

nuværende arbejde, hvor HP sidder for bordenden hos interessentgruppen.  

  

 

k) Arena 2020* 

(se ovenfor) 

 

l) Kollegier – bytteøvelse (Bilag #5)  

SW: Planlægger at afholde møde med kommunens jurister for at afdække reglerne i 

forbindelse med bytning af værelser fra AASKO-kollegiet til værelser på Vejlby kollegiet 

i Aarhus nord. Værelsesantal ikke det afgørende, men SW ønsker at give bomuligheder 

for udøvere med dagligdag i Aarhus nord. 

 

Generel opbakning, men kræver indstilling gennem Rådmand, som skal tages videre til 

byrådet. Vigtigt at være helt skarp på juridiske regler.  

 

Møde omkring AASKO-renovering afholdes senere.  

 

LL påpeger, at der pt er stor tilfredshed blandt beboerne på AASKO, og at dette bør 

tages med i overvejelserne for renoveringen og fremtidsplanerne.     

 

5.3 Sportsudvalget, SW 

m) KC - Ansøgninger (Bilag #6) 

Opbakning til indstillingerne fra sportsudvalget. Se mere i referat fra sportsudvalget.  

 

n) Årets træner & DM-festen (Bilag #7) 

Forslag til kandidater blev drøftet på mødet. Vinderen findes ved afstemning på fælles 

doodle (udarbejdes af SW). Der kan stemmes på Svend Aage Sørensen, Kristina 

Stokkebroe, Mads Sigersted og Heine Eriksen.  

 

5.4 Kommunikationsudvalget, SW 

o) Orientering 

HP indkalder til møde 

 

6. Faglig drøftelse 

p) SATE-analyse – score (Bilag #8) 

På baggrund af seneste sportsudvalgsmøde præsenteres nyt scoresystem i forbindelse 

med SATE-analyser og KC-ansøgninger. To kraftcentermiljøer udvælges til pilotprojekt 
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for at teste den nye model. Kvindefodbold og Sejlsport er foreløbigt udvalgt til at skulle 

indgå i pilotprojektet. 

 

OK har tilbudt at arrangere møde med DBU-auditører, der kan give inspiration i forhold 

til DBU’s nye licenssystem.  

 

7. Evt.  

Næste Bestyrelsesmøde: 

 

19/02 tirsdag kl. 16.00 – 18.30 - alternativ dato: 21/02 torsdag kl. 16.00 – 18.30  

 

Bestyrelseskalender 2019 (Bilag #9) 

Ønske om et morgenmøde fx hos Kammeradvokaten. Skal dog meldes ud i god tid.  

 

Der bliver udsendt en korrigeret kalender.  

 

 

     

___________________________          ___________________________ 

           Henrik Puggaard    Henrik Damsgaard 

 

       

 

___________________________          ___________________________ 

              Kurt Iversen      Jens Bundgaard 

 

 

 

___________________________          ___________________________ 

             Gitte Horsbøl     Karsten Munkvad 

 

 

 

___________________________         ___________________________        

          Anders V. Tinning     Lars Lindstrøm  

 


