
 

 

Referat: Møde i Sportsudvalget. D. 14/05 – kl 15.30 – 17.00 

Deltagere: Karsten Munkvad (KM), Lars Lindstrøm (LL), Steffen Wich (SW) og Thomas Ransborg (TR).  

Afbud: Kurt Iversen (KI) Marie Greve (MG) og Lene Christiansen (LC) 

  

1. Velkomst (SW) 
  

2. Orientering / Status (SW) 
Erfaringsopsamling på pointsystem. Indstilling til videre forløb.  

SW gennemgik det hidtidige forløb omkring brugen af det nye pointskema og pilotprojektet med Århus 

Håndbold og EliteTalentCenterAarhus (Badminton) som forsøgskraftcentre.  

Pointskemaet fungerer godt som redskab i samtalerne med klubberne/kraftcentrene. Pointskemaerne kan 

dog ikke stå alene, og det er for vanskeligt at uddele støtte udelukkende på baggrund af pointskemaet. Så 

den løbende dialog med ansøgerne er fortsat det afgørende for udformningen af SATE-analysen og den 

efterfølgende ansøgning. 

Generel ros for udviklingen af ansøgningsprocessen og overvejelserne omkring pointskemaet. Både LL og 

KM opfordrede samtidig til, at opfølgningen af SATE-analysernes udviklingstemaer for 

klubberne/kraftcentrene får endnu mere opmærksomhed.  

Enighed om at oprette spørgsmål omkring SoMe-strategi i SATE-analysen på linje med betting-politik og 

lignende. Samtidig blev det øgede fokus på spiseforstyrrelser også vent på mødet, og opmærksomheden 

ønskes skærpet på problemet (gælder også ESAA staff). Obs på sendte signaler i vores egne faciliteter fx 

vægt i styrkerum osv.  

 

3. Gennemgang af ansøgninger (SW) 
Oplæg og gennemgang 
 
Sportsudvalget indstiller følgende ansøgninger til kraftcenterstøtte 
 

376 – Aarhus 1900 Atletik og motion: 125.000 kr. (LL og KM inhabil) 

377 – Aarhus Bears: Ansøgninger indenfor basketball slås sammen til én fælles ansøgning som eftersendes 

asap. Ansøgningen skydes derfor til senere behandling.  

378 – Rocenter Aarhus: Der skal aftales nyt møde med Rocenter Aarhus. Udviklingsmål skal konkretiseres 

og udkast til procesplan skal udarbejdes og derefter godkendes af sportsudvalget.  

379 – EliteTalentCenterAarhus (Badminton): 40.000 kr.  

380 – Aarhus Windsurfer Klub: Der skal aftales yderligere kontakt med Aarhus Windsurfer Klub. Halvdelen 

af det ansøgte uddeles nu. Herefter skal plan for udviklingsmål drøftes. Såfremt man når disse mål, 

kan anden del af støtten udbetales, og derefter kan fast støttetilskud være en mulighed.  15.000 kr. 



 

 

381 – Thrott - Brydning: 25.000 kr. 

382 – Århus Håndbold: 60.000 kr. Tilskud øget pga. positiv udvikling i klubbens talentudviklingsarbejde.  

383 – Aarhus United: 40.000 kr.  

384 – OK Pan Orientering:  30.000 kr. (LL inhabil) 

 

4. Temadrøftelse (SW) 
Skitseforslag for Team Danmark centeret / Sportens Hus ifm. udløb af forpagtningsaftale  

 
SW informerede kort omkring det kommende erhvervsmøde d. 15/05 og fremviste visionsskitserne for 
Sportens Hus 2.0, der rummer nye muligheder for det nuværende Team Danmark Center.  
 

 

 

 


