
 

 

Dagsorden: Møde i Sportsudvalget. D. 11/11 – kl. 16.00 – 18.00 

Deltagere: Karsten Munkvad (KM), Lars Lindstrøm (LL) & Steffen Wich (SW). 

Afbud: Kurt Iversen (KI) 

Kontoret 2. sal, Arenaen. 

1. Velkomst (SW) 
Bordet rundt 

2. Orientering / Status (SW) 
SATE-analyserne: SoMe, Spiseforstyrrelser, Pointsystem, forbundsinvolvering etc. 

- Alle har lavet SATE-analysen 
- SoMe og spiseforstyrrelser er ikke blevet skrevet ind i analysen til denne runde, men vil være med til 

runde 43 i maj 2020 
- Pointsystemet har været valgfrit i denne runde. Når klubberne indbydes til en snak med EIA vil et 

udfyldt pointskema udgøre et udgangspunkt for snakken. 
- AT har ydret ønske et spørgsmål, der handler om hvilken rolle forbundet spiller for den pågældende 

klub. 
Der er enighed om, at det er relevant at få en snak om forbundenes rolle for klubberne i Aarhus. SW 
vil lave et udkast til spørgsmål og fremlægge det for AT 

- KM opfordrer til, at man også kigger mere på klubbernes egenbetaling – hvad giver de selv? 
 
DM-festen – 21 marts 2020 

- DM-Fest den 21. marts 2020. Den ligger sent i grund, da det ikke har været muligt at få fat i Anders 
Breinholt tidligere. 

- Festen vil i høj grad minde om sidste års fest. 
 
AIF & ONF – tildelinger samt ONF 

- AIF-uddelingerne finder sted torsdag den 5. december 16.30-18.00 
- Uddelinger vil blive præsenteret på bestyrelsesmøde den 18. november 

 
Sport & Kaffe i Aarhus m. Wich & Bjerre (Stiften) 

- Artikelserien vil i løbet af vinteren blive bragt i Stiften. 
- Serien spiller ind i FEIAs ønske om at styrke kommunikationen på de sociale medier. Håbet er at få 

skabt en stor platform, der kan bruges til fremtidige (politiske) udtalelser/projekter 
 

3. Gennemgang af ansøgninger (SW) 
Oplæg og gennemgang 
Sportsudvalget indstiller ansøgninger til kraftcenterstøtte til bestyrelsen 
(Fremsendes efter deadline og gennemsyn - torsdag d. 7. november) 

- Indstillinger og begrundelser ses i slutningen af dokumentet 
 

4. Temadrøftelse (SW) 
Forretningsordenen for Sportsudvalget (Se nederst) 

- SW stiller spørgsmålstegn ved, om det er den rette model. De to eksterne repræsentanter har ikke 
deltaget på nogle møder endnu. 

- Sportsudvalget vil gerne orientere bestyrelsen om, at der i fremtiden ikke vil være eksterne 
repræsentanter i sportsudvalget 



 

 
TD-aftalen – udkast – medsendt 

- Der er i den nye aftale især tilføjet en søjle, der handler om, hvorvidt forbundet er involveret i 
klubben eller ej. 
 

Videre forløb omkring strategiprocessen 
- Der var mange gode snakke på strategimødet i september, men der kom ikke så meget konkret. 
- SW tager det med på bestyrelsesmødet den 18. november og håber, der kommer noget mere 

konkret 
 
Forum for specialforbund Jylland (Karsten Munkvad) 

- KM har talt om Forum for specialforbund flere gange 
- Udgangspunktet er en ”kaffeklub”, hvor der er mange gode, uformelle snakke 
- KM vil ved næste formandsmøde undersøge, om det er interesse for et forum for specialforbund 
- Man kan eventuelt få nogle politikker med – hvad vil Aarhus idrætspolitisk? 

 
5. Evt 

 
 
Mvh Steffen Wich 
 
Sportsudvalget  
Udvalget behandler ansøgninger om støtte fremsendt til Fonden Eliteidræt Aarhus. Såfremt 
forretningsudvalget måtte finde, at en ansøgning ligger på grænsen til den vedtagne 
støttekoncept/-strategi, vil den fortsatte behandling af ansøgningen skulle finde s ted i 
bestyrelsen. 

I forretningsudvalget for Sportsudvalget deltager op til 4 medlemmer fra bestyrelsen samt to 
personer valgt fra elitesporten i Aarhus. Én person, der repræsenterer trænerne og én person, 
der repræsenterer det organisatoriske niveau. De 2 personer udpeges formelt af bestyrelsen 
og må ikke have sportsligt sammenfald med de 3 siddende repræsentanter i bestyrelsen 
udpeget af DIF. Pt sammensat således:  

• Næstformanden (Kurt Iversen, DHF)  

• De bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af specialforbundene (Lars Lindstrøm og Karsten 

Munkvad) 

• Eliteklubberne organisation (Lene Christiansen, VIK Gymnastik)  

• Eliteklubberne trænere (Marie Greve, VSK Fodbold)  

• Daglig leder (Steffen Wich)  

 

 

 

 

 



 

Ansøgningsrunde 42 
 

385. Sailing Aarhus 
Ansøgt beløb: 100.000 
Udvikling af kraftcenter 

Behandling: 100.000 
Begrundelse: De er inde i en god udvikling, som vi fortsat gerne vil bakke op om. Det 

man i tidligere ansøgninger kunne være bange for, er rettet op i denne ansøgning. 
 
386. Judo Danmark 

Ansøgt beløb: 69.200 
Etablering af kraftcenter i Aarhus 

Behandling: 15.000 
Begrundelse: Vil gerne starte et elitemiljø op i Aarhus. De er på vej med en 
formaliseret ESAA-aftale. Tilskud til weekendsamlinger. Ingen egenbetaling  

 
387. DSU Sportsdans 

Ansøgt beløb: 50.000 
Videreudvikling af KC-samlinger 
Behandling: 50.000 

Begrundelse: Gode resultater, som vi gerne vil bakke op omkring. 
 

388. Talentcenter Aarhus (skydning) 
Ansøgt beløb: 45.000 
Videreudvikling af MindWorks-trænerens arbejde med skytterne 

Behandling: 30.000 
Begrundelse: Der bevilliges ikke et større tilskud, da der mangler noget nyt energi i 

klubben – nye tiltag, et nyt kuld. 
 

389. Elite Vest Taekwondo Århus 
Ansøgt beløb: 100.000 
Udenlandske stævner og turneringer 

Behandling: 35.000 
Begrundelse: Tilskud et år mere. Så må vi overveje, om taekwondo stadig skal 

modtage støtte. Med støtte et år mere, får vi OL i Tokyo med. 
 
390. Aarhus Tigers 

Ansøgt beløb: 35.000 
Ungdomstrænere med henblik på fastholdelse af flere ungdomsspillere 

Behandling: 25.000 
Begrundelse: Aarhus Tigers gør det godt resultatmæssigt. Sporten er nationalt 
nedadgående. Svært at se, hvad de tænker næste step i fastholdelsen er i 

ansøgningen. 
 

391. VIK Gymnastik 
Ansøgt beløb: 197.250 
Opkvalificering af trænere samt deltagelse i internationale konkurrencer og 

trænerkurser 
Behandling: 40.000 



 

Begrundelse: TeamGym er på vej frem generelt, og VIK Gymnastik laver gode 
resultater for tiden. Den udvikling vil vi gerne bakke op omkring. 

 
392. Aarhus 1900 Triathlon 
Ansøgt beløb: 75.000 

Videreudvikling af træningsmiljø med en deltidsansat elitetræner og en deltidsansat 
talenttræner. 

Behandling: 60.000 
Begrundelse: Vinder mange ungdoms- og seniormedaljer. De har ambitioner og vil 
nogle ting. Med tilskuddet vil vi vise, at vi er interesserede i klubben og måske sende 

et signal til forbundet. 
 

 


