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83. Referat bestyrelsesmøde, onsdag d. 16-05-18 kl. 16:00-18:30. 

Ceres Arena, Mødelokale 23, 2. sal (kaffe, vand og sandwich etc.)  

Deltagere: HPU, KI, LL, KM, AT, GH, JB, NR, OK & SW 

Ordstyrer: Formand, HPU  
 

-  Fremvisning af Sportens Hus 
 

0. Referat fra seneste møde 
Referatet blev underskrevet  
 

1.  Orientering Formanden, HP  
a) Orientering 
b) Forretningsorden m. udvalg - Bilag 1 
c) Bestyrelsesrepræsentation 

Det blev kort drøftet, hvilke beslutningskompetencer de enkelte bestyrelsesmedlemmer 
har via deres repræsentation i bestyrelsen. Punktet tages op igen på et seneste 
bestyrelsesmøde. 
Henrik Damsgaard erstatter Torben B. Rasmussen i bestyrelsen. Udpeget af Erhvervs- og 
Kontaktudvalget. 

 
2.  Nationalt Elitesportscenter (NEC), SW  
d) Status NEC-projektet - Bilag 2 

  Der er planlagt 1. arbejdsgruppemøde med NEC-arbejdsgruppen tirsdag d. 22/05. 
Her mødes de forskellige samarbejdspartnere og gennemgår det endelige kommissorium. 
Det forventes at Team Danmark vil give et overordnet overblik over NEC-processen samt 
fremtidige opgaver i processen. EIA deler formandskabet i arbejdsgruppen med Team 
Danmark. 

 
e) Istandsættelse af Sportens Hus  

Istandsættelsen af Sportens Hus er stort set helt i mål. Der mangler et par enkelte 
småting, men lokalerne er allerede taget i brug af Team Danmarks folk, ligesom flere 
sportschefer har benyttet kontor- og mødelokaler. Der afholdes officiel åbning af de nye 
lokaler fredag d. 01/06 – 2018, hvor Team Danmark og Aarhus Kommune er værter for 
arrangementet. Der blev foretaget en rundvisning af Sportens Hus. 

 
 

3.  Faglig drøftelse 
f) Arena 2020 – Bilag 3 

Efter manglende tilbagemelding fra det tidligere udvalgte arkitektfirma, har EIA i stedet 
taget fat i arkitektfirmaet CF Møller. Der har været afholdt intromøde, og CF Møller vil 
gerne påtage sig opgaven. Der ønskes i første omgang et visionsmateriale, så det er 
muligt at fremvise grafiske planer for projektet til andre samarbejdspartnere og 
interessenter. D. 30/05 er der aftalt ”walk and talk-møde” i Arenaen, hvorefter CF Møller 
vil påbegynde udarbejdelsen af materialet. Udover EIA er Idrætssamvirket og Aarhus 
Håndbold også en del af Arena 2020 arbejdsgruppen.  

 
4.  Status fra udvalgene 

 
 4.1 ESAA-udvalget, OK 

g) Generel orientering  
I forbindelse med optag på ESAA var der ingen klager, der var sendt videre i systemet til 
bestyrelsens udvalg. Enkelte af de ansøgere, der har modtaget afslag, har dog henvendt 
sig for en forklaring/uddybning. 
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ESAA’s nye hjemmeside er stort set oppe at køre. Thomas & Ulla har stået for 
implementeringen. 
 
OK vil efter sommerferien indkalde ESAA-uddannelsesudvalget. Der har dog været møde 
med Risskov Gymnasium og Gitte Horsbøl. 
Der er en ansættelses proces i gang ifm. med Ullas kontraktudløb. Ansættelsen er vendt 
både med Aarhus Kommune v. Niels Rask samt med Formand, Henrik Puggaard på 
baggrund af et udarbejdet oplæg. 
  

h) Brugerbetaling ESAA, Drøftelse - Bilag 4 
OK fremlagde bilag 4 med henblik på, at brugerbetalingen hæves fra skoleåret 2019/20. 
Ønskes på baggrund af, at beløbet har været det samme siden ESAA startede og ikke har 
fulgt med prisudviklingen. Det hævede beløb skal være med til at finansiere 
bemandingen på ESAA. Rent teknisk er det licensen der hæves fra 1000,- kr. til 1500,- 
kr. 
 
Enkelte medlemmer af bestyrelsen havde følgende betragtninger samt spørgsmål. 
LL: Økonomien i foreninger er presset. Pengene tages væk fra idrætsforeninger. Er der 
behov for alle ydelser i ESAA? 
KI: Med udgangskost i tilbuddene fra ESAA – er det muligt at udbyde både til klubber og 
specialforbund? 
OK: Ja, det er en mulighed. DHF som eksempel. 
 

i) Trænerakademi Procesplan, Orientering - Bilag 5 
OK fremlagde status på processen omkring trænerakademiet. Det vil være flere synergier 
til den nuværende ESAA model. F.eks. vil trænere på trænerakademiet være en del af 
praksis på ESAA morgentræning. Det er vigtigt med volumen de første år, derfor er det 
de største specialforbund der er med i opstartsprocessen. 
HPU: Spørger ind til antallet af tilmeldte pr. sæson på et trænerakademi?  
OK: Mener at der ca. skal være 30 personer hver andet år. Tidligere eliteidrætsudøvere 
eller folk med trænerbaggrund er emner. Det vil være perfekt, hvis begrebet 
trænertalenter kan forædles og udvikles. 

 
j) Eksterne projekter ESAA, Orientering - Bilag 6 

OK gennemgik bilag 6 – de 4 bullets var: ESAA Kids, DBU dommerprojekt, 
Idrætsundervisning HTX og Talentudvikling Grønland. 
Dette arbejde giver ud over en tilførelse af økonomi til ESAA også drive og legitimitet for 
ESAA. 
JB: Norge gør det godt med kombi-modellen for specialist trænere. 
HPU: Motivation og benzin for ESAA kontoret 

 
 

k) Status optagelse 2018-19 - Bilag 7  
OK gennemgik overordnet bilaget. Der er god ”balance” i optagene på ESAA. 
OK gennemgik eksempler på sportsgrene som ”mangler” i Aarhus. Ex. Ishockey og Golf, 
hvor det ikke er muligt at få startet en udvikling i Aarhus. Golf fordi trænerne lever af at 
undervise og ikke er interesseret i at være en del af ESAA, ishockey pga. manglende 
faciliteter. 
 
OK fremlagde tanken om et ESAA-vest. Det er pt Get2sport, der er aktører sammen med 
B & U samt ansættelse i borgmesterens afd. og derfor ikke let at etablere et samspil 
omkring talentudvikling. Det vil være stærke signalværdier i et ESAA vest. 

 
l) Nye samarbejdsaftaler, Drøftelse, Nedsættelse af udvalg. 

Emnet blev udskudt. 
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4.2 Status fra Erhvervsudvalget, HP/SW 

m) DM Festen 
Eliteidræt Aarhus er så småt ved at være klar med evalueringen og indstillingen til 
Rådmanden omkring næste års DM Fest. Alt i alt har der været positive tilbagemeldinger 
fra året DM Fest. TV-delen skal dog drøftes i forhold til fremtidige shows. 

 
n) AASKO kollegiet – Bilag 8 

AASKO kollegiet er attraktivt for beboere pga. beliggenhed og prisniveau. Stort set 
udelukkende sportsudøvere, dog med en enkelt blok af internationalestuderende 
igennem samarbejdet med AU 

 
o) ESAA kollegiet – Bilag 8 

 ESAA kollegiet er fortsat attraktivt, men er dog lidt dyrere end AASKO, hvilket giver 
færre ansøgninger på ESAA kollegiet. Kollegiet benyttes desuden af TRYG i løbet af 
sommeren i forbindelse med livreddere ved både den Permanente og det nye Havnebad 
ved Aarhus Ø. 
 
4.3 Sportsudvalget, SW 

p) Ansøgninger - Bilag 9 (uploades 15/5) 
SW gennemgik kort ansøgningerne. De blev imødekommet. Badminton blev afvist og er 
blevet kaldt til møde. Sportsudvalget mødes i den kommende tid for at gennemgå 
støttekonceptet. 
 

q) Sportens Vision i Aarhus – Bilag 10 
Jævnfør bilag 10 afholdes der netværksmøde omkring Sportens Visioner onsdag d. 13/06 
kl. 18.30. Denne endelige lokation afgøres af antallet af tilmeldte. Indtil videre er planen 
dog at holde et uformelt arrangement på Cykelbanen. 

 
4.4 Kommunikationsudvalget, HP/SW 

r) Eliteidræt Aarhus på Facebook 
Den nye hjemmeside er lanceret, og der er positive tilbagemeldinger i forhold til 
udseende og funktionalitet. Næste skridt bliver at lancere en facebook-side for Eliteidræt 
Aarhus, blandt andet for at tydeliggøre de løbende EIA deadlines. Tidligere har ESAA’s 
facebook-side været benyttet til dette, men det forvirrer ESAA udøverne med så 
blandende informationer, der for det meste er tiltænkt klubber, forbund og trænere.   

 
5.  Økonomi, SW 
s) Status revision 2017 - Bilag 11 (fremsendes på mail) og Bilag 12 

Da regnskabet ikke forelå, blev punktet udskudt. 
Regnskab og status for Oluf Nielsen Fonden blev gennemgået og godkendt. 

 
6.  Næste Bestyrelsesmøde (Strategidag): 

            Torsdag d. 20/09 kl. 14.00 – 18.00 
            Onsdag d. 26/09 kl. 14.00 – 18.00 (alternativ dato) 

 
 
 
På vegne af bestyrelsen, Steffen Wich 
 
 


