
      

Eliteidræt Aarhus - Stadion Allé 70 - 8000 Aarhus C - tlf. 89 40 48 98 – www.esaa.dk 
 

 

90. Referat bestyrelsesmøde, tirsdag d. 19-02-20 kl. 16:00-18:30 

Kammeradvokaten, Åboulevarden 49, 8000 Aarhus C. 

 

Tilstede: Jens Bundgaard, Niels Rask, Kurt Iversen, Anders Tinning, Steffen Wich, Henrik 

Puggaard 

Afbud: Lars Lindstrøm, Ole Keldorf, Gitte Horsbøl, Karsten Munkvad, Henrik Damgaard 

 

Ordstyrer: Formand Henrik Puggaard 

 

0. Referat fra seneste møde 

underskrives  

 

1. Orientering HP 

a) Orientering 

 

HPU: Ikke mere til det end det, der er på dagsordenen. 

 

2. Økonomi, SW 

b) Regnskaber 2019 (Bilag #1 - fremsendes på mail) 

SW gennemgik den kommunale del af regnskaberne for 2019. 

EIA: Overskud på 134.000.  

Voldsom udgift til husleje på kontoret. Ceres Park A/S har ikke opkrævet husleje i to år. 

Afregnet og på plads nu. 

 

ESAA: Overskud på 500.000. Indrapporteret og givet bemærkninger.  

Flere indtægter – færre udgifter. Det er nødvendigt med dette overskud, for at kunne finansiere 

en koordinator stilling i ESAA. 

Budget og regnskabstal følger fint. 

 

Regnskaber i den private afdeling, FEIA: Deloitte kommer i uge 13 og skal færdiggøres i maj 

måned. 

 

c) Skattesag, Deloitte 

HPU orienterer om skattesagen. Indtægter er ikke kommunens indtægter, men fondens 

indtægter. På den baggrund har der været manglende registrering på indtægtssiden. 

Deloitte får ikke fulgt op og EIA er ikke opmærksomme på forholdet. 

EIA accepterer ikke SKATs afgørelse. 

HPU har indgået aftale med skatteadvokat om at køre sagen. 

Klager man får man under alle omstændigheder 50% dækket og får man delvist medhold eller 

medhold får man 100% dækket. 

Risiko: 20.000 kr. 

Bestyrelsen godkendte. 

 

3. Orientering Team Danmark, AT  

d)  Orientering 

TD arbejder med nyt støtteprojekt, der præsenteres den 31. marts. TD Inviterer 

elitekommunerne til en dag i idrættens hus. 22 elitekommuner der deltager på dagen. 

Hovedlinjerne går på elitemiljøer, innovationscenter og værdier. Implementeres i henhold til 

kommunerne og kulturministeriet. 

Andre fokuspunkter: verdensklasseforbund og eliteforbund. Mere fleksibelt: kan begynde at 

støtte individuelle atleter. 
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AT understregede følgende tre punkter som TD arbejder med: 

- Forskningsbevilling Novo Nordisk 

- Støttekoncept for specialforbundene 

- Svømmerapport: det der ligger i rapporten er et ledeslsessvigt fra 2002-

2014. Ændret fremadrettet perspektiv. TD ændre samarbejdet med bla. 

Elitekommunerne. Hvordan arbejdes der sikkert og forsvarligt med 

talentudvikling. 

Hvordan sikre TD at det, der sker derude i miljøerne, er i 

overensstemmelse med værdierne? 

 

4. Status fra udvalgene 

 

4.1 ESAA-udvalget – OK 

f) Orientering 

Stigning i optag på ESAA. 

 

g) Konference (Bilag #2) 

Ikke mange pladser tilbage. 

 

 4.2 Status fra Erhvervsudvalget, SW  

h) DM-Fest 

SW: Kammeradvokaten vil gerne stå som samarbejdspartner. 

Invitere bestyrelsen til underskrivelse af samarbejdsaftale mellem TD og Aarhus Kommune. Kl. 

16.00.  

 

i) TD Innovationscenter (Bilag #3) 

SW orienterer: På bagkant af seneste PWC-analyse og med forlængelse af udlicitering til AGF 

frem til ny beslutning ang. drift/forpagtning samt udviklingen af Kongelunden.  

EIA har tidligere kigget på mulighederne for at udvikle, specielt TD-hallen. Oplæg fra juni. 

På den baggrund kan EIA gå i dialog med AK og AGF om mulighederne for at udvikle TD-hallen. 

 

På grund af de mange aflysninger, har der været afholdt møde med brugerne på Ceres Park. 

Bilag 3. Det er vanskeligt for de enkelte organisationer, at få daglig træning etc. til at hænge 

sammen.  

 
HPU: Erhvervsudvalget vil sætte turbo på og arbejde med mulighederne. 
 
TD har ansat en forskningschef, Lars Holm til at etablere et forskningsprojekt. 100 mill. Har 

Novo Nordisk støtte med. Støtten er givet målrettet mod performancedelen. 

Det vil være naturligt at indtænke denne del i Innovationscenteret. Der starter et mødeforløb 

med Lars Holm i næste uge i en snak om en andel af puljen i samarbejde med AK og AU. 

 

j) AASKO-kollegium 

HPU undersøger muligheden for en projektmodel til udvikling af kollegiet. HPU får Deloitte i 

København til at lave den. Det er en økonomisk model, der kan tages med ud til 

fonde/”bidragsydere” i samtaler og fondsansøgninger. 

 

4.3 Sportsudvalget, SW 

k) Vurdering sportsgrene (Referat bilag #4) 

SW gennemgik status. 

 

4.4 Kommunikationsudvalget, SW 

l) Sociale medier 

EIA er langsomt ved at udvikle FB. 
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5. Faglig drøftelse SW 

m) Faciliteter Aarhus Kommune (Bilag #5) 

Konference den 2. marts på Rådhuset. Rabih Asad-Ahmad indkalder sammen med 

Idrætssamvirket til en konference om idrætsfaciliteter.  

Formålet: der skal ske noget på området. 

Next step til visionskonferencen i efteråret. 

 

JB: Nu man skal sadle og være med til at påvirke og indgår i processen. 

 

6. Evt. 

Fem lokale, der er kvalificeret til OL i weekenden. 

 
Næste Bestyrelsesmøde:  

Tirsdag den 19. maj kl. 16.00-18.30 

Alternativ dato: tirsdag den 26. maj kl. 16.00-18.30 

 

    

 Steffen Wich, januar 2020 


