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87. Dagsorden bestyrelsesmøde, tirsdag d. 21-05-19 kl. 16:00-18:30. 

Lokale 25 Ceres Arena 

Deltagere: Gitte Horsbøl (GB), Jens Bundgaard (JB), Lars Lindstrøm (LL), Karsten Munkvad 

(KM), Anders Tinning (AT), Ole Keldorf (OK), Steffen Wich (SW) og Thomas Ransborg (TR)  

Afbud: Henrik Puggaard, Kurt Iversen, Henrik Damsgaard og Niels Rask.  

 

Ordstyrer: Daglig leder Steffen Wich 

 

0. Referat fra seneste møde 

Referat blev underskrevet af de tilstedeværende  

 

1. Orientering HP 

a) Orientering 

 

 Punkt 1 udgik  

 

2. Økonomi, SW 

b) Status gennemgang–Regnskab 2018 (Fonden Eliteidræt Aarhus) (Bilag#1a+1b) 

 

Lidt dårlige økonomisk årsresultat for 2018 end året før. Blandt andet pga. 

bogholderovergang og flere udgifter i forbindelse med AASKO-kollegiet.  

 

Kommentarerne i protokollatet fra 2017 er fjernet i 2018 protokollatet.  

 

Revisor undersøger pt. skatteregler i forbindelse med hensættelser. Kan resultere i en 

ekstra skatteregning.  

 

Kommentar om manglende funktionsadskillelse blev kort drøftet. SW gav udtryk for, at 

dette er normalt pga. organisationens størrelse. Økonomien foretages ud fra princippet 

”to i forening” mellem fondens regnskabsmedarbejder (Karen Thomsen) og den daglige 

leder.   

 

Regnskabet blev gennemgået 

 

c) Status gennemgang–Regnskab 2018 (Oluf Nielsen Fonden) (Bilag#2) 

 

Orientering om planer om nedlæggelse/sammenlægning jf. seneste 

erhvervsudvalgsmøde.  

 

KM: Spørgsmål om brug af eventuelle ONF-midler. Kunne bruges på projekter mm. 

OK: Midlerne er historisk blevet brugt til ESAA-stipendiater. Vigtigt at fortsætte med det.  

GH: Bakker op omkring ESAA-stipendier, sikrer lige vilkår for elever fra forskellige 

samfundslag.   

 

3. Orientering Team Danmark, AT  

d)  Orientering  

 

Orientering om nyt støttekoncept i udgangen af 2020 (efter OL), arbejdet med hovedlinjer 

og strategimøder er igangsat.  

 

Kort orientering om svømmesag. Team Danmark har igangsat en undersøgelse sammen 

med DIF. 
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Genforhandling af samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Aarhus Kommune er 

igangsat.  

  

Det blev aftalt, at bestyrelsen bliver inviteret med til møde omhandlende den nye 

samarbejdsaftale. Processen er i gang, ligesom der allerede har været møde mellem 

Team Danmark og Eliteidræt Aarhus. Mødedato aftales nærmere. Som udgangspunkt er 

det sportsudvalget, der er inviteret sammen med øvrige interesserede fra bestyrelsen. 

 

 

4.  Status fra udvalgene 

 

4.1 ESAA-udvalget – OK 

e) Orientering 

 

Ressourcer slår pt ikke mål med Kommunens visioner på talentområdet.  

 

Fokus på branding ift. den nye sport og fritidspolitik (2021). Mere offensiv tilgang i 

forhold til at få sat ESAA og talentudvikling på dagsordenen.   

 

Optagelse af 215 nye ESAA udøver i det kommende skoleår. 50/50 fordelt mellem 

folkeskoler og ungdomsuddannelser.  

 

Udfordringer ift. sportsspecifikke træningstilbud i 6. og 7. klasse, som ikke har noget 

med ESAA at gøre.  

 

Fokus på træningskultur til ESAA morgentræninger 

Derfor indført registreringer i foråret pga. tendenser med for meget fravær fra 

morgentræning. Evaluering med klubber efter forårets sidste morgentræning.  

  

ESAA Kids.  

Fungerer godt på Rundhøj og starter snart op på Ellevang. Fokus på basistræning. Drøm 

om en ESAA-skole i hvert skoledistrikt i Aarhus. 

 

Konsulentopgaver 

Udvikling af dommere (fysisk) 

Undervisning HTX Idræt C og Idræt B 

Udarbejdelse af Talentrejsen. 

 

Velfærdsalliancen (DBU og Aarhus Kommune) 

Organisationsudvikling på klubniveau 

Pigefodbold projekt i samarbejde med VSK Aarhus og IF Lyseng - ”Flere og bedre 

pigefodboldspillere i Aarhus”. 

 

Aarhus Football community 

Fodboldprojekt med Aarhus Fremad og Brandbrand IF, udvikling af spillere mellem 17 – 

23 år. Formål: Talentudvikling samt at øge hypen omkring fodbolden i Aarhus. Kan 

fungere som pilotprojekt for andre sportsgrene.  

 

KM stillede i den forbindelse spørgsmålstegn ved prioriteringen af ressourcer og tid i 

forhold til at arbejde med spillere på subelitært niveau.  

 

Internationale projekter 

OK fortsat med i EAS. Nyt projekt ”starting 11” med fokus på dual career 

Studietur for koordinatorer (holdsport) til Berlin i 5-7 juni 2019. 
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Aarhus Lokalavis 

Artikel og talentudvikling og ESAA med fokus på værdier – Code of Conduct. 

 

 

f) Trænerakademi (Bilag#3) 

 

Er ved en skillevej omkring det videreforløb 

Såfremt der skal arbejdes videre med planen, skal der laves en markedsanalyse 

(100.000 kr.) Tror vi på ideen? Eller skal projektet droppes? 

 

AT: Team Danmark er sammen med DIF ikke endeligt afklarede endnu. Opfordrer til at 

vente/sætte på pause - dog ikke droppe planerne. 

 

KM: Foreslår at ”sparke projektet til hjørne” og afvente øvrige aktører. 

 

JB: Idrætssamvirket afventer øvrige aktører, breddeidrætten er ikke med endnu. 

 

Projektet skrinlægges, grundlaget er der ikke, da der pt mangler aktører. OK informerer 

samarbejdspartnerne.  

 

 

 4.2 Status fra Erhvervsudvalget, SW (Referat bilag#4 Lukket bilag uddelt på mødet)  

 

Gennemgang af punkter fra erhvervsudvalgsmøde.  

Punkt 4.2 og 4.3 slået sammen 

 

g) NEC / Innovationscenter (Bilag#5) 

  

 AT: Gennemgang af NEC-proces. Der arbejdes nu på et Innovationscenter i Aarhus.  

Team Danmark har i alt fået 100 millioner fra Novo Nordisk til hhv. forskning og 

faciliteter (særligt i københavnsområdet, men også mobile faciliteter). 

 

Ansættelse af forskningschef. Endurancecenter kan også tænkes ind i projektet, men 

Team Danmark kan ikke bidrage med yderlige kapital, så der skal søge yderligere fonde.  

 

KM: Nervøs for eliteidrætten i Danmark på baggrund af NEC-processen. Meget langvarig 

proces, der ikke er kommet væsentlig længere end for år tilbage.  

 

 

h) PwC analyse af nyt stadion / Arena2020 

Kort status SW 

 

i) PwC evaluering af forpagtningen af Ceres Park og Arena (Bilag#6)  

Kort status over forløb ift. evalueringen udarbejdet af brugerne. Generel stor kritik af 

nuværende forpagter. AGF har desuden ønsket agtindsigt, derfor er det muligt at 

læse alle brugernes evalueringer.  

 

4.3 Faglig drøftelse SW 

j) Team Danmark bygningen / Sportens Hus (Bilag#7 Lukket bilag uddelt på mødet) 

 

Fremvisning af tegninger for Sportens Hus. Meget positive tilbagemeldinger også tilkendegivet 

opbakning fra Team Danmark. Afhængig af planerne for stadionområdet og det kommende 

udløb af den nuværende forpagtningsaftale mellem Aarhus Kommune og AGF. Opfordring til at 

fortsætte den videre proces. 
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4.4 Sportsudvalget, SW 

k) Indstilling ansøgninger (Referat bilag#8) 

 

Gennemgang af referat fra sportsudvalgsmøde. Øget fokus på SoMe politik samt fokus på 

forebyggelse af spiseforstyrrelser i miljøerne.  

 

Opfølgning på windsurfing samt roning jf. referat.  

 

Kort Evaluering af pointskema proces. Brugbart værktøj, men kan ikke stå alene. Fungerer godt 

som afsæt for dialogmøderne med klubberne/kraftcentrene.  

 

Godkendelse af ansøgningerne i bilag 8 

 

4.5 Kommunikationsudvalget, SW 

l) Orientering 

 

Ikke drøftet på mødet 

 

5. Evt.  

 

Strategimøde i september. 

 

Fremover ønskes ”lukkede bilag” fremsendt på mail, så bestyrelsen bedre kan forberede sig på 

disse.  

 

Ikke drøftet på mødet: Der arbejdes fortsat videre med at skifte bank fra Danske Bank til 

Jutlander Bank.  

 

Næste Bestyrelsesmøde: 

Mandag d. 16/09 kl. 14.00 – 18.00.  

Alternativ dato: Mandag d. 23/09 kl. 14.00 – 18.00 

 

    

  

___________________________          ___________________________ 

           Henrik Puggaard    Henrik Damsgaard 

 

       

 

___________________________          ___________________________ 

              Kurt Iversen      Jens Bundgaard 

 

 

 

___________________________          ___________________________ 

             Gitte Horsbøl     Karsten Munkvad 

 

 

 

___________________________         ___________________________        

          Anders V. Tinning     Lars Lindstrøm  

 


