
  

 
 
 
 

88.  Dagsorden Strategimøde, mandag den 23-09-19 kl. 14:00-18:00. 

Lokale 25 Ceres Arena 

Deltagere: Gitte Horsbøl (GB), Jens Bundgaard (JB), Lars Lindstrøm (LL), , Anders Tinning (AT), 

Ole Keldorf (OK), Steffen Wich (SW) Henrik Puggaard, Kurt Iversen, Henrik Damsgaard og Niels 

Rask ( kom under mødet ). Afbud: Karsten Munkvad (KM) 

 
Ordstyrer og referent: Formand Henrik Puggaard 

 
 

1. Referat fra seneste møde 

 

Blev underskrevet 
 
 

2. Opsummering fra strategidrøftelserne 

 

2.1  Indledning  

 

  Der var forud for mødet fremsendt et forslag til en løs dagsorden samt et strateginotat til 

inspiration, indeholdende diverse historiske rids og andet relevant information og input til 

den forestående strategidrøftelse.  

 

  Sammen med det meget udmærkede notat var der ligeledes på bestyrelsesportalen udlagt 

diverse relevante bilag, der knyttede sig til strateginotatet.  

 

  Der var tale om det første strategimøde med den nu siddende bestyrelse, hvorfor HPU 

foreslog, at man indledningsvis tog en ”bordet rundt” for at høre de enkeltes forslag til 

prioriterede temaer (et eller flere) med tilhørende begrundelse.  

 

  HPU ville herefter samle op og konsolidere disse temaer til de hovedtemaer, som man 

herefter kunne drøfte henover bordet med henblik på at nå frem til nogle konkrete 

fokuspunkter og/eller pejlemærker for det videre arbejde.  

 

  I den forbindelse var der enighed om, at man kunne have en fri og ubegrænset tilgang til 

temaerne, men at det også ville være en målsætning at drøftelserne afslutningsvis 

forankrede sig ned i de konkrete, eksisterende aktivitetsområder: Støttekonceptet, 

kollegieaktiviteten og ESAA.  

 

  

2.2  Bordet rundt  

 

  Den næste times tid gik med at gå bordet rundt for at høre de enkeltes bud på relevante 

temaer, og følgende temaoverskrifter blev noteret:  

 

• Er vi gearet til det aktivitetsbillede, der fremgår af strateginotatet – er det det vi skal? 

• Hvad er bestyrelsens rolle – i et fremadrettet lys? 

• Skal vi i større omfang være talerør for byen/eliteidrætten? 

 

• Passer vores nuværende aktiviteter til det der fremgår af fondens fundats (er der 



  

behov en justering af enten det ene eller det andet)? 

• Hvor kan og vil vi gøre en forskel? 

• Hvad er grænserne – i forhold til det politiske miljø og for den sags skyld det 

operationelle miljø (både i forhold til det daglige arbejde, men også i forhold til den 

generelle kommunikation mv.)? 

• Den politiske vinkel i ESAA-regi? 

• Der er ikke nogen brændende platform –  talen må være på forædling eller nye 

dimensioner 

• Hvad er/skal være vores formål? 

 

Ud fra de ovennævnte temaoverskrifter og de ord og tanker, der blev knyttet hertil, tillod 

HPU sig at konsolidere disse overvejelser i tre temaspørgsmål for den videre drøftelse: 

 

Fondens formål 

Og i den forbindelse forståelsen/fortolkningen af de målsætninger, der er opsat i 

fundatsen, herunder de ”delmålsætninger”, der formelt eller uformelt måtte have været 

pejlemærkerne hidtil – holdt over for hvad de eventuelt skal være fremover.  

 

Skal bestyrelsen have en mere politisk rolle 

Herunder som talerør eller anden kommunikativ rolle. 

 

Skal der ske en ”gearing” af den nuværende aktivitet 

Og i givet fald på hvilke af områderne, og vil det være kommunikationsrollen, der kan 

bidrage hertil? 

 

 

2.3  Opsummering, fokuspunkter og pejlemærker  

 

Den følgende snak henover bordet på disse tre temaområder kunne efterfølgende 

opsummeres som følger:  

 

Tema 1 – Fondens formål 

Der udspandt sig en meget god og indholdsrig drøftelse omkring de tanker man kunne 

eller burde gøre sig i relation til fondens formål – særligt fremadrettet. Man kom meget 

vidt omkring, og det der synes at stå frem som nogle fokuserede pejlemærker var 

 

- At man skal se på, hvor man kan gøre en forskel. 

- Det er ok at bruge ressourcer på at gå lidt tilbage i værdikæden i talentudviklingen – 

dvs. lidt mere proaktivt at opsøge og motivere idrætsudøvere/klubber/satsninger til at 

”dygtiggøre” yderligere.  

- Man skal gøre noget aktivt for at øge PR-værdien (brandingen) omkring 

eliteidrætsmiljøet, både generelt, men også konkret (dog skal man passe på at det 

ikke bliver for meget). Man bør kunne indtage en rolle omkring marketing/promotion 

i et partnerskab med f.eks. mindre sportsgren/specialforbund med henblik på at 

fremme interessen for den pågældende idræt i forhold til omverdenen.  

- Partnerskabet kunne også involvere eksterne kompetencer.  

 

Tema 2 – Rolle som politisk talerør/kommunikation mv. 

 

- Der skal være fokus på at formidle specifikke historier, der server til fondens resultater 

inden for de strategiske målsætninger. 

- Der skal ske formidling af de holdninger/værdier, som fonden vil understøtte.  

- Man skal virke som politisk talerør i samarbejde med kommunen med henblik på udtryk 

af kerneholdninger. 

- Kommunikationen må også godt virke promoverende for aktiviteterne – eventuelt lave 

barteraftaler eller lignende med eksterne partnere (marketing). 

 

Tema 3 – Gearing – yderligere dimensioner 



  

 

Kigger man ind i de nuværende aktiviteter ud fra en præmis om, at der ikke er en 

”brændende platform”, der skal håndteres, så ville nogle af fokuspunkterne på de 

eksisterende aktiviteter med henblik på en yderligere dimension/effekt mv. kunne være: 

 

- Sportsudvalget: At fortsætte overvejelserne omkring det nuværende støttekoncept 

med henblik på eventuelt at forædle det relevante steder – i en koordineret snak med 

Team Danmark. 

 

- ESAA-arbejdet: Prøve at arbejde videre med en træner-leder-uddannelser, men i den 

forbindelse også vurdere, hvorvidt det er muligt ud fra et ressourcesynspunkt, 

herunder hvorvidt det kan kombineres med ”ESAA-medlemmerne” (spørgsmålet kan 

være, om tiden helt er moden). 

 

 

- Kollegieaktiviteten: Arbejdet med at videreudvikle økonomien for ASKO-kollegiet skal 

fortsættes og arbejdet med at udarbejde en moderniseringsplan med henblik på at 

skaffe finansiering hertil skal fortsættes som et hovedtema i erhvervsudvalget. 

Vedrørende Sportens Hus bør man eventuelt arbejde videre med planerne om at 

omdanne disse kollegiefaciliteter mv. delvist, således at der kan ske en videreudvikling 

og intensivering af samarbejdet med Team Danmark og andre aktiviteter for derved 

igennem at trække idrætten mere ind til stedet.  

 

Sidstnævnte var også italesat som værende en ”frontløber” for den yderligere styrkelse 

af Team Danmark-samarbejdet man ønsker for området, herunder også i lyset af de 

påbegyndte strategiske arbejder i Team Danmark/DIF mv. omkring det tidligere NEC – 

nu kaldet Team Danmark Innovationscenter.  

 

Det er opfattelsen, at dette meget store projekt er oplagt som et omdrejningspunkt og 

en katalysator for fondens videreudvikling de kommende år, og at fonden/Aarhus skal 

spille en markant rolle i dette forsknings-/udviklingsarbejde. Realiseringen af Team 

Danmark Innovationscenter og Aarhus’/fondens rolle heri bør således også være et 

tværgående tema i de forskellige forretningsudvalg, ikke mindst i 

kommunikationsudvalget, hvor der bør arbejdes med en dagsorden herfor.  

 

 

3. Afsluttende bemærkninger 

 
Ovennævnte foreløbige konklusioner på fokuspunkter og/eller pejlemærker blev ud 

fra noterne opsummeret for deltagerne, hvorpå HPU påtog sig at forsøge at nedfælde 
det med henblik på en gengivelse og kortfattet afsluttende behandling på 

førstkommende bestyrelsesmøde.  
 

 
4. Evt. 

 
Næste Bestyrelsesmøde: 

Mandag den 18. november kl. 16.00 – 18.00. 
Alternativ dato: Mandag den 25. november kl. 16.00 – 18.00 

 

 
 
 
 

Henrik Puggaard Henrik Damsgaard 
 

 
 
 
 

Kurt Iversen Jens Bundgaard 



  

 

 
 
 
 

Gitte Horsbøl Karsten Munkvad 
 

 
 
 
 

Anders V. Tinning Lars Lindstrøm 


