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89. Dagsorden bestyrelsesmøde, mandag d. 18-11-19 kl. 16:00-18:30. 

Lokale 23 Ceres Arena 

(Der vil være kaffe, vand samt sandwich til mødet) 

Tilstede: Gitte Horsbøl (GH), Lars Lindstrøm (LL), Steffen Wich (SW), Henrik Puggaard (HP), 

Kurt Iversen (KI) og Karsten Munkvad (KM) 

Afbud: Jens Bundgaard, Ole Keldorf, Niels Rask, Henrik Damsgaard, Anders Tinning 

 
Ordstyrer: Formand Henrik Puggaard 
 

0. Referat fra seneste møde 
Underskrives  

 
 

1. Orientering HP 
a) Orientering 

 
Punkt 1 udgår 
 
 

2. Økonomi, SW 
b) Status Regnskab 2019 til dags dato (Bilag#1) 

 
Det kommunale budget ser ud til at ramme 100 tkr og ESAA 2-300 tkr i overskud til at dække 
lønudgifter til det kommende regnskabsår. 
Karen har lavet kommentarer som HD bad om sidst til det private regnskab i Eliteidræt Aarhus. 
 

c) Skattesag, Deloitte 
 

Deloitte bruger en formulering i årsrapporten, som får skattevæsnet til at kigge nærmere på 
selvangivelserne. 
Indtægten fra styrketræning har været hensat hos kommunen. I 2014 påpeger Deloitte, at 
hensættelsen bør indtages i Eliteidræts regnskab. Deloitte laver en egenkapitalsregulering uden 
at opgøre det som en indtægt. Man kan ikke lave en egenkapitalsregulering skattemæssigt på 
denne måde. HP og SW påpeger over for Deloitte, at det er de blevet fortalt af dem, at det godt 
kan lade sig gøre. Beløbet drejer sig om 100-200 tkr. – det er der likviditet til. Der er sendt en 
skrivelse til Skat.  
HP vil efterfølgende tage fat i Deloitte og høre, om de ikke mere, at de bør betale noget af det. 
 
 

 
3. Orientering Team Danmark, AT  

d)  Orientering 
 

 Støttekoncept for 2021-2024 er i høringsfasen og vil efterfælgende blive kommunikeret 
ud. LL og KM fortæller, at det bliver meldt ud inden Tokyo. 

 Frist for netværksansøgninger (penge fra Novo Nordisk). ca. 25 millioner til projekter. 
Aarhus har søgt. 

 TD har nikket godkendende til TD-samarbejdsaftalen. Den bliver underskrevet ved DM-
Festen den 21. marts. 

 
e) Samarbejdsaftale (Bilag #2) 

Ingen kommentarer. 
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SW fortæller at der er spurgt ind til bilagene. Det er blevet noteret, hvilke idrætsgrene, der er 
prioriteret af Team Danmark.  
 
Det nye støttekoncept: Der er tre nye kategorier: TD-støttede forbund, individuelle støttede 
forbund og forskellige udviklingsprojekter. Det adskiller sig fra tidligere. 
 
KM: Der kan komme reguleringer alt efter hvordan der går i Tokyo. Meget af det man støtter 
med, er fondsmidler, og det søger de først op til Tokyo og svarerne kommer efter Tokyo. 
LL: Store ændringer i struktur i hvordan man prioriterer i TD. Man kan ikke opretholde, at 
medaljer/resultater er vigtige. Fremover må man fortælle, hvilken betydning eliteidræt har for 
samfundet. Fokus bliver i højere grad end tidligere på de gode historier i eliteidrætten. 
 
 

4.  Status fra udvalgene 
 
4.1 ESAA-udvalget – OK 

f) Orientering 
 Store infomøde tirsdag den 27. november. Folkeskolens talentklasse (200 tilmeldte) kl. 

17.00-18.30; ungdomsuddannelse (100 tilmeldte) kl. 19.00-21.00. Alle er velkomne. 
 Talentidentifikationsmøde torsdag den 21-11-2019 kl. 17. Pt. 50 tilmeldte. Michael A og 

OK holder oplæg. Fortæller om ESAA-modellen og hvordan man identificerer et talent. 
Alle er velkomne. 

 Starter ESAA kids op på Ellevang i januar 2020. 
 Lavet et timeoutprojekt om værdier og talentudvikling. Her får udøvere et frirum 

sammen med en coach og andre udøvere. Det er pt. 20 deltagere. De foreløbige 
resultater er spændende og positive 

 Træner Akademi: OK fornemmede at formanden deler et ønske om at åbne op for 
sonderinger af et trænerakademi igen. OK vil kigge nærmere på det. 

 Infomøder i december og januar: ESAA deltager i 20 møder i sporten (disciplinspecifikke) 
og 8 uddannelsesmøder (uddannelsesspecifikke) 

 Daglig drift: øget behov for sparring fra trænere, ledere, udøvere og forældre. AROS-
konference på Sejlsportscenteret, hvor der skal snakkes om, hvilke ting, der skal 
fokusere på fremadrettet. 

 
g) Konference (Bilag #3) 

SW: fremlagde grundideen til konference. Opbakning fra bestyrelsen. 
 
 

 4.2 Status fra Erhvervsudvalget, SW  
h) DM-Fest 

DM-festen er lagt lørdag den 21. marts 2020. Sent, men kommunen vil gerne have Anders 
Breinholt igen. Underholdning bliver Thøger Dixgaard og Clara. 
Festen forløber efter nogenlunde samme model som sidste år. 
Der holdes after party i Solsalen på Ingerslev Boulevard. 
HP: DM-Festen bør fremover falde ind under kommunikationsudvalget. 
 

i) AIF-orientering (Bilag #4) 
SW orienterede om, hvem der har fået støttet denne gang. 
Uddelingen finder sted den 5. december på Aarhus Internationale sejlsportscenter. Der bliver 
uddelt i alt 320.000 i denne runde. 
HP: Det er ikke alle pengene, der bliver delt ud i denne runde. Der er ca. 3-400.000 kr. tilbage. 
HP: Dem der er tæt på Royal Casino bør orientere sig om, hvad man forventer de næste 3-4 år i 
forhold til omsætning og fremtidigt samarbejde. 
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SW fortæller om strukturen i AIF: Overskud fra Royal Casino  Selskab af 2004 
(skattemæssigt)  AIF: FEIA får den ene halvdel af pengene; IS får den anden halvdel. 
 
HP: Bestyrelsen bør have en ren strategisk snak, hvor der laves et forslag til, hvad der skal 
gives støtte til i den kommende ansøgningsrunde. På den måde, kan bestyrelsen i større omfang 
give deres besyv med i forhold til, om det passer med det, fonden ellers arbejder med/støtter. 
Denne snak skal lægges inden tildelingsmødet. Det kunne passes ind på strategimødet. 
 

j) AASKO-kollegium 
Erhvervsudvalget skal til at kigge på en handlingsplan ift. renovering af AASKO-kollegiet 
(finansiering, politisk, tidshorisont). 
HP: Denne snak skal kobles til en snak om, hvordan vi arbejder i fondene, f.eks. ONF, og 
hvordan vi kan få aktiveret den million, der ligger der. 
 
LL: Er beboerne blevet informeret om planerne for renovering, og er man er opmærksom på 
huslejespørgsmålet, som fylder meget hos beboerne. LL har en fornemmelse af, at beboerne er 
villige til at finde sig i meget for at beholde den lave husleje. Eliteidrætsudøvere har ikke samme 
mulighed for et studiejob som almindelige studerende, og derfor er det vigtigt, at der er fokus 
på at holde huslejen nede. 
SW: Der blev holdt infomøde på kollegiet i oktober. Her deltog ca. 15 beboere, og de virkede 
positive over for C.F. Møllers forslag. Man er opmærksom på hele huslejespørgsmålet. 
HP: Huslejen skal være en rimelig kollegiebetaling, men at kollegiet skal tjene andre formål end 
at være billigt. Der er mange hensyn, der skal tages. Der skal ikke have nogen og klager over 
og ikke har forståelse for, at man skal på bo til halv pris, fordi man er eliteidrætsudøvere. 
 
Der er enighed om, at der skal være fokus på at holde huslejen så langt nede som muligt 
fremfor at skulle skabe et stort afkast. 
 
SW: Erhvervsudvalget også skal kigge på ESAA-kollegiet. Der er holdt fast i af politiske grunde 
(udliciteringen), men det er også ved at være tilsæt at drive det. 
 
 
 

4.3 Sportsudvalget, SW 
k) Indstilling ansøgninger (Referat bilag #5) 

SW orientere om den seneste runde af KC-støtte. Der er to nye ting – Judo tildeles 15.000 kr. - 
Judo opstilles ved OL i Tokyo og på vej med ESAA-aftale. Der er mulighed for, at der kan ske 
noget her. 
Anden ting: tilskuddet til triatlon er forhøjet. De passer ind, har en ny profil, gode ambitioner og 
EIA har sammen netop lavet en aftale med svømmestadion. 
Resten er nogenlunde som det plejer.  
HP: Skal SATE-analysen laves/opdateres hver gang? Afholder det nogle fra at søge?  
SW: Den skal laves ved hver ansøgning, og det er ikke indtrykket, at det afholder nogle fra at 
søge støtte. 
HP: Der tidligere er talt om scouting – se, om der er nogle klubber, som man kan hjælpe. 
SW: Det er det, der er sket med triatlon. 
 
 

4.4 Kommunikationsudvalget, SW 
l) Orientering (Bilag #6) 

SW præsenterede Christine som den nye projektmedarbejder. 
EIA har en facebookside, der bare ligger og venter. Den skal aktiveres, så den eventuelt kan 
bruges politisk, hvis det ønskes. 
Facebooksiden skal adskille sig fra ESAAs facebookside. Lave noget trafik for at få lavet en stor 
platform, hvor der er mange mennesker inde og også politikere. 
Tiltag: 
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- Sport og kaffe: interviewet mange mennesker om talentudvikling. 
Skabelon, hvor vi er forskellige steder i byen og stille spørgsmål om 
talentudvikling og Aarhus som sportsby. Bruges  

- DM-Festen, evt. en åben kampagne om årets træner, hvor man kan 
indstille og debattere på facebooksiden. 

- Ugebrev med humoristisk linje 
- Aarhusdagene, der har temadage om sporten i byen. Den 5., 6. og 7. juni. 

Foredrag om sportens historie, OL-deltagere præsenteres i samarbejde 
med Bestseller og Sport One. 

 
HP: Det er en god anledning til at få lavet et strategisk oplæg om, hvordan strategien skal være 
på de sociale medier. God anledning at få vendt på kommunikationsudvalget. Der er ti gode 
ting, men hvordan kan vi understøtte det, hvilke platforme skal vi bruge, hvordan kan vi bruge 
DM-festen osv. Vi skal drøfte, hvilke mål vi skal have de næste 12-24 måneder, og så kigge på, 
hvordan vi får det til at ske. 
GH: Der skal fokus på, hvordan vi via de sociale medier kan være med til at påvirke tankerne 
om eliteidræt i Aarhus. Det kunne være fint at have en ambition om, at få folk på sidelinjen til 
at bidrage, så vi ikke risikere, at vi ikke kan holde dampen oppe på alle de tiltag/projekter, der 
er. 
KM: Ønsker et større fokus på, at bestyrelsen skal fungere som et talerør, der f.eks. fortæller de 
gode historier. Han mener, at bestyrelsen burde spille en større rolle politisk. Det kunne 
facebook-platformen måske åbne op for? 
SW: ESAA, der er ved at drukne på facebooksiden – der mangler noget fokus (praktiske 
oplysninger, infomøder, vundne medaljer). Det bør indgå i strategien. 
 
Der orienteres om JS Profilm, der ønsker at lave en visuel fremvisning af AASKO uden betaling. 
Filmen skal indehaveren af JS Profilm bruge til fremvisning på hans hjemmeside, og EIA kan 
bruge filmen til hvad vi ønsker. 
 
Der indkaldes til møde i kommunikationsudvalget. 
 
 

5. Faglig drøftelse SW 
m) Opfølgning strateginotat 

Der startes med en diskussion af ESAA. 
KM: Det kunne være interessant at vide, hvad der sker med eleverne, når de er ude af ESAA. 
Der er 500 i systemet nu. Mange af dem ”bliver ikke verdensmestre”. Det også er gavnlige 
informationer i forhold til at se, hvad det er FEIA skal og hvad vi skal arbejde med. 
Der er enig om, at det har stor værdi for de elever, der er med i det her. De lærer at være i det 
miljø. Dem ”der ikke bliver til noget” lærer så mange andre ting. Det er vigtigt i en tid, hvor 
foreningskulturen er ved at krakelere. 
HP: Man kan se, at dem, der har været en del af eliteidrætsmiljøer vil klare sig godt. De har 
nogle værdier med sig, som er gavnlige andre steder også. 
LL: Vi snakker om, hvad er idrættens ånd. Og hvad er eliteidrættens væsen. Når vi snakker 
karakterer og sociale kår, kommer vi i konflikt med eliteidrættens væsen, hvor det er vigtigst at 
vinde. 
KM: Det gælder om at finde de gode historier. En medalje i atletik koster 40 millioner. Hvis vi 
alene fokusere på medaljer så er der mange tabere. Hvad giver det som afkast at forsøge at 
komme dertil. 
KI: Skabt for at have medaljer, men som HP siger, at dem, der klarer sig godt, var dem, der var 
lige ved at klare det, fordi de er gode til at tilrettelægge, sætte sig et mål osv. 
HP: Mere til at de sætter sig selv af. Konkurrencegen: vil gøre det godt. Dem, der ikke har 
prøvet det, kan have det svært. 
HP: bemærkninger til referat fra strategidagen. 
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SW fremviser et strateginotat fra svømmeunionen: Kan det være en god ide, for FEIA at have et 
lignende notat? 
 
Der er enighed om, at det er en god ide at forankre det strategiske sigte i en fysisk, dynamisk 
ramme, så man kan se, hvor vi kommer fra og hvor vi gerne vil hen. 
I første omgang er det tiltænkt internt brug. Kommunikationsudvalget kan senere se på, at det 
også kan bruges eksternt. Det kunne måske være relevant i forhold til klubber, der søger støtte, 
at vide, hvilke visioner og være FEIA står for. 
 
KI: Det er vigtigt, at forretningsudvalgene også kender deres agenda. 
 
 
 

6. Evt. 
n) Bestyrelsens kalender 2020 (Bilag #7) 

Bestyrelsens kalender er sendt ud. Ingen kommentarer. 
SW orienterede om omprioriteret i elitesportskommunerne, hvor man har justeret ned i enkelte 
kommuner. Ingen tegning på noget i Aarhus, men sådan noget kan komme, men alle 
kommuner er under pres i forhold til, hvordan deres økonomi skal være. 
 
Heraf følger en diskussion af, hvornår man er elite. Der tales om muligheden for, at man kan 
lave nogle individuelle cases/promotion projekter, hvor deres ydes hjælp til talenter, der ikke 
støttes af klubber og/eller forbund. Støtten skal løfte udøveren fra talent til elite (internationalt). 
Det vil passe fint ind i, at man de sidste 15 år har fået lavet et fundament for talentudviklingen. 
Sådan en satsning skal være en del af fondens brand og kommunikation. Der skal findes nogle, 
der vil støtte op om fonden og dennes vision, hvis disse cases skal kunne løftes (økonomisk og i 
manpower). 

GH: Samarbejdsaftale om ESAA. Hvorfor kun en et-årig aftale? De committer sig ret meget, og 
vil også gerne, at det er sådan den anden vej rundt. 

 
 
Næste Bestyrelsesmøde:  
Onsdag den 19. februar kl. 16.00-18.30 
Alternativ dato: torsdag den 20. februar kl. 16.00-18.30 
 
    
 Steffen Wich, nov 2019 


