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Aarhus Idrætsfond  
____________________________________________________________________________________ 

  

     Aarhus 02. oktober 2018 

 

Mødeindkaldelse til møde i Aarhus Idrætsfond 

 

Dagsorden til møde #8 i Aarhus Idrætsfond mandag den 08. oktober 2018  kl. 12:00 – 14:00 hos Henrik 

Puggaård, Kammeradvokaten, Åboulevarden 49, 8000 Aarhus C 

 

Tilstede: Henrik Puggård, Steffen Wich, Hans Petersen, Hans Schou, Jens Bundgård, Bent Hviid og Henrik 

Stampe 

 

Dagsorden: 

 

1) 

Idrætssamvirket Aarhus har fået ny formand. Jens Bundgård erstatter Thomas Ahrentz i fondens bestyrelse. 

 

2) 

Status på fondens arbejde 

• Næste uddelingsrunde er den 30. oktober 2018 i Sportens Hus. Der vil sandsynligvis være en 

repræsentant fra Casino Royal. 

• Fremtidigt samarbejde med Royal Casino – Der er ingen ændringer i det fremtidige samarbejde 

med Royal Casino. 

 

3)  

Fremlæggelse af årsregnskab 2017 

Steffen Wich fremlagde regnskab – se bilag på link under AIF 

 

4) 

Behandling af ansøgninger til Aarhus Idrætsfond.  

 

Der var ingen bemærkninger til Idrætssamvirkets indstillinger. 

 

ESAA ansøgninger – Der er to ansøgninger som der er tvivl om. 

Steffen ønskede en vurdering fra bestyrelsen på to ansøgninger til ESSA. Elite Idræt Aarhus og ESAA søger 

selv penge fra puljen. Pengene går direkte til talentudviklingen. Diskussion om klubberne selv skal søge til 

deres projekter eller de to selv kan. Steffen foreslår at udsætte behandlingen af disse to. Snakke med 

klubberne og at tage ansvar for projekterne. OL 2020 – Hans Petersen vil gerne at der om et år skal meldes 

tilbage hvad og hvem pengene er gået til. Løbende afrapportering. 

Status:  

1) I denne kontekst er det ok, at klubberne får tilskud til studierejser arrangeret af ESAA, så længe 

beløbende ubeskåret går til dækning af klubbernes deltagelse på turen. 

2) Der indgås et større samarbejde omkring en satsning på OL-deltagelse i 2020 og 2024. Beløbet skal 

ubeskåret gå til forprojektet 
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I forbindelse med uddelingen drøftes rådmandens deltagelse. Rådmanden deltager ikke i uddelingen den 

30. oktober. 

 

5) 

Arena 2020 

Arbejdet med at give et bud på hvordan et fremtidigt Ceres Arena, og området omkring arenaen, er gået i 

gang. Vi laver en gennemgang af, hvad der arbejdes med i øjeblikket. 

 

6) 

Evt. 

 

Med venlig hilsen 

Henrik Stampe & Steffen Wich 

 

Ref. Henrik Stampe 


