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86. Referat bestyrelsesmøde, torsdag d. 21-02-19 kl. 8:00-10:00. 

Kammeradvokaten, Åboulevarden 49. 8000 Aarhus C (kaffe og vand) 

Deltagere: Henrik Puggaard (HPU), Jens Bundgaard (JB), Anders V. Tinning (AT), 

Niels Rask (NR), Steffen Wich (SW) 

 

Ordstyrer: Formand, Henrik Puggaard  

 

0. Referat fra seneste møde 

underskrives (udskudt til kommende møde) 

 

1. Orientering Formand, HP  

a) Orientering 

 

2. Økonomi, SW 

 

b) Status gennemgang–Regnskab 2018 (Aarhus Kommune (AK) + Fonden Eliteidræt  

Aarhus) (Bilag #1) 

AK regnskabet blev gennemgået. Regnskabet er ”indberettet” til AK. 

Regnskabsudkast for Fonden Eliteidræt Aarhus blev fremvist som udkast. Der er 

aftalt en afsluttende revisionsplan med Deloitte. Regnskabet gennemgås 

efterfølgende i Erhvervsudvalget og derefter skal regnskabet underskrives.  

 

c) Internt strategimøde mellem F. Eliteidræt Aarhus og ESAA   

Der har været afholdt internt møde med drøftelse af punkterne i strateginotatet fra 

bestyrelsesmøde # 84 bilag 6. Der arbejdes videre med forædlingen.   

 

3. Orientering Team Danmark, AT  

d) Orientering 

NEC og arbejdsnotaterne fra de enkelte kommuner (Aalborg, Aarhus, Odense og 

København) er nu samlet og skal behandles i TD og DIF’s bestyrelser. Herefter skal  

DIF/TD-arbejdsgruppen tage stilling til det videre forløb.  

AT påpeger at der er en generel positiv udvikling med TD’s engagement i Aarhus. 

 

4.  Status fra udvalgene 

 

4.1 ESAA-udvalget – SW 

e) Orientering 

NR orienterede om, at B&U har været igennem en omstrukturering, der har medført 

mange nye ansigter. Der skal være en kommende forhandling om ESAA-kontrakten 

og ESAA Kids kan være truet på økonomien på skolerne, da der kommer en politisk 

ændring af skoletimerne i helhedsskolen. 

 

 4.2 Status fra Erhvervsudvalget, SW 

f) NEC-status 

Omtalt under pkt. 3d. 

 

g) PwC analyse af nyt stadion / Arena2020 /  

Rune Kilden samarbejdsgruppe (Obs pressemøde d. 20/02 – 2019) 

SW redegjorde kort fra pressemødet i går onsdag d. 20/2. En samlet vision, 

Folkeparken, blev fremvist af gruppen. En ambitiøs og samlet plan for området. Som 

udgangspunkt er alle aktører indtænkt i modellen. Finansiering af bebyggelserne 

tager udgangspunkt i PwC’s tidligere analyse af byggeretterne. Projektet forholder 
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sig pt. ikke til en driftsmodel. 

En del af artiklerne bragt i medierne kan ses her! 

 

h) PwC evaluering af forpagtningen af Ceres Park og Arena (Bilag #2) 

I forbindelse med gennemførelse af arbejdet inddrages relevante interessenter -

herunder både nuværende og potentielle fremtidige brugere. Inddragelsen af 

relevante interessenter har til formål: 

1.Afdække brugernes og potentielle brugeres oplevelse af den nuværende 

driftsmodel. 

2.Afdække områdets potentiale ud fra et kommercielt og sportsligt perspektiv. 

3.Indhente inputs til udformning af mulige fremtidige driftsmodeller og teste 

interessen for at indgå i disse. 

EIA/ESAA er derfor en del af evalueringen som finder sted d. 27/2. Den generelle 

vinkel i evalueringen fra EIA har fokus på det problematiske forhold omkring 

driftsmodellen. 

 

 
 

4.3 Faglig drøftelse SW 

e) Team Danmark bygningen / Sportens Hus (Bilag #3) 

Med fokus på helheden vil Eliteidræt Aarhus skabe det bedst mulige set up for talent- 

og elitesporten i Aarhus. Gode træningsfaciliteter og stor sportsaktivitet skal danne 

rammerne for udviklingsmiljøet ved stadionområdet. Den nuværende Team Danmark 

bygning (Sportens Hus 2.0) skal være grundsten for dette set up og være et centralt 

omdrejningspunkt for talent- og elitesporten i Aarhus. Talentudvikling skal være på 

dagsordenen og faciliteterne skal sikre bedst mulige udviklingsbetingelser for de 

aarhusianske udøvere. 

På den baggrund arbejder FEIA på at udarbejde en vision skitse med udgangspunkt i 

oplægget. Visionsskitsen vurderes at koste 25-35 t.kr. 

 

4.4 Sportsudvalget, SW 

f) Status sportsgrene (Bilag #4) 

SW gennemgik kort den opdaterede oversigt. Samtidigt har der været en 

analyse/artikel i Stiften som tilkendegiver, hvor godt det går i Aarhus. 

 

g) DM-Festen 2018  

    

Bestyrelsen roste generelt årets DM Fest og var positive overfor de ændringer, der er 

blevet foretaget i forbindelse med ”genre-skiftet” fra Tv-produktion til talkshow.   

 

Middagen forløb efter planen, dog påpegede enkelte af bestyrelsesmedlemmerne, at 

maden ikke var helt så god som tidligere år. Bestyrelsen var positive over, at DM 

Festen var samlet for både ungdom og senior, og at der var fint flow i forbindelse 

med ankomst, adgang til/fra show. 

 

Awardshowet forløb rigtig godt og med en klar forbedring på værts-/konferencier 

rollen, hvor Anders Breinholt leverede god underholdning fra scenen. Der var 

desuden ros til de musikalske indslag. Langt størstedelen af indslagene havde stor 

underholdningsværdi, ligesom mestrene kom flot i fokus. Dog var enkelte indslag lidt 

for lange, hvilket også medvirkede, at showet varede lidt for lang tid 

 

Årets afterparty fungerede fint. Bestyrelsen påpegede dog her, at musikken var af 

blandet karakter, og at efterfesten måske kunne flyttes i Hermans foyer. Det 

fungerer dog godt, at det hele foregår i samme bygning. 

 

https://esaa.dk/om-os/om-eliteidraet-aarhus/bestyrelsen-eia/bestyrelsens-side/1-eliteidraet-aarhus/artikler-stadionarena/
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SoMe delen blev desuden rost, hvilket i høj grad var med til at øge 

opmærksomheden på DM Festen i forhold til tidligere år.   

 

Overordnet var der stor tilfredshed fra bestyrelsen samt opbakning til at arbejde 

videre omkring afholdelsen af næste års DM Fest.  

 

 

4.5 Kommunikationsudvalget, SW 

h) Orientering 

Der henvises til at genbesøge bestyrelseskalenderen. 

 

 

5. Evt.  

 

 

Næste Bestyrelsesmøde: 

 

21/05 tirsdag kl. 16.00 – 18.30.  

Alternativ dato: 27/05 mandag kl. 16.00 – 18.30 

 

Steffen Wich, februar 2019 


