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91. Referat bestyrelsesmøde, tirsdag d. 19-05-20 kl. 16:00-18:00 

Teams Meeting – online 

 

Tilstede fra bestyrelsen: Jens Bundgaard (JB), Anders Voigt Tinning (AT), Henrik Kjærulff 

Damsgaard (HD), Kurt Iversen (KI), Henrik Puggaard (HPU) og Karsten Munkvad (KM) 

Andre: Niels Rask (NR), Ole Keldorf (OK), Steffen Wich (SW)  

Afbud: Gitte Horsbøl (GH), Lars Lindstrøm (LL) 

 

Ordstyrer: Formand HPU 

 

0. Referat fra seneste møde 

underskrives 

Ingen bemærkninger – underskrives ved senere lejlighed 

 

1. Orientering HP 

a) Orientering 

 

Formanden orienterede om en henvendelse fra Dansk Orientering Forbund (DOF) der havde 

oplyst at LL ikke længere repræsenterer Forbundet. Da LL således ikke længere opfyldte 

valgbarhedskriteriet i henhold til vedtægterne, eftersom det er fordret at man repræsenter et 

specialforbund, ville HPU tage kontakt til LL omkring dette forhold. 

 

Der var enighed om, på formandens anbefaling, at vedtægterne ved førstkommende lejlighed 

skal ændres således, at der både bliver mulighed for at selvsupplerende bestyrelsen såfremt et 

af de tre medlemmer valgt fra specialforbundets side, af den ene eller anden årsag måtte 

udtræde, da udgangspunktet ellers måtte være der skulle ske en nyt valg eller at man måtte 

afvente et næste ordinær valg”.  

 

2. Økonomi, SW 

b) Regnskaber 2019 

SW: Møde med revisor gik fint. Udkastet på begge regnskaber blev gennemgået.  

 

Oluf Nielsen Fonden: Regnskabet blev godkendt. Der er begrænset aktivitet. Værdipapirer for en 

million kr. Indestående på 171.000. 

ONFs fremtid overvejes ift. et nyt setup for Eliteidræt Aarhus ifm. Kongelunden. 

 

Fonden Eliteidræt Aarhus: Regnskabet blev godkendt af bestyrelsen.  

”Skat af årets resultater” henfører til den verserende skattesag. EIA har valgt at indbetale 

beløbet nu, men sagen er ikke endeligt afsluttet. 

 

SW: Årets overskud udbetales i støtte til ansøgere. Da EIA ikke ejer AASKO kollegiet, kan der 

ikke laves hensættelser til forbedringer. 

Der er blevet foretaget en reklassifikation af udlodninger og hensættelser, så det er mere synligt 

for EIA og for skat. 

SW: Kortfristet anden gæld er de mange depositarer på kollegierne, lejemål og styrkebrikkerne. 

NR: NR og SW vil i fællesskab undersøge reglerne for opgørelse af feriepenge i regnskabet. 

Bestyrelsen gav NR & SW bemyndigelse til at undersøge og rette evt. uhensigtsmæssigheder. 

 

Manglende funktionsadskillelse: Hos Danske Bank er der ikke registreret, at der er to der 

godkender betalingerne. Der er rykket for det tre gange. 
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HPU: Der skal foretages en drøftelse af den relative store kontantbeholdning EIA er i besiddelse 

af. 

 

Regnskabet er godkendt med et par bemærkninger. Regnskabet sendes ud med referatet til 

kommentering. 

 

c) Skattesag, Deloitte 

SW/HPU: Lige kommet svar fra Skattestyrelsen. 

SKAT hænger sig i stadigvæk i kommentarerne fra Deloitte i regnskabet tidligere. 

EIA afventer yderligere sagsbehandling. 

 

3. Orientering Team Danmark, AT  

d)  Orientering 

Der har været lukket ned i Brøndby, men der er ved at blive lukket op i forbindelse med, at der 

er lukket op for professionel idræt. 

Når fase 3 ruller ud i starten af juni, forventes det at åbne op for de fleste sportsgrene. 

 

Team Danmark skulle have afholdt en konference i slutningen marts, hvor den nye strategi og 

støttekoncept 20-24 skulle præsenteres. Den blev aflyst pga. coronavirus. Oplægget ligger 

tilgængeligt på nettet. 

OL blev udskudt, men en særbevilling fra bla. Salling Fonden har bakket op økonomisk i 

perioden. 

Specialforbundene er pressede økonomisk og det kommer vi til at forholde os til fremadrettet. 

 

 

4.  Status fra udvalgene 

 

4.1 ESAA-udvalget – OK 

      ESAA Orientering 
a. Status online talentudvikling  

Der blev tidligt truffet en beslutning om at køre onlinetræning. Alle ESAA-trænere har fortsat 

fået honorarer for at stå til rådighed. Kerneområder som fysioterapi har været kørende.  

En forælder ud af 250 har ringet og spurgt om penge tilbage. 

Mange stressede udøvere. Mange miljøer siger, at de er pressede økonomisk. 

ESAA er gået i gang med atletik, fodbold, orientering og tennis. 

HPU: Flot at man fik sadlet om. 

NR: Ros. I har lavet noget, som jeg synes er unikt. Der ligger også en historie i det. 

 

b. Status på optagelse 

Optagelsen er afsluttet. Historisk stort tal er optaget – historisk stor interesse. I år er de små 

sportsgrene prioriteret, så de store sportsgrene har måske ikke fået så mange med. 

HPU: Hvor mange ansøgere? 

OK: Det er et imaginært tal da alle ansøgninger er forhåndsgodkendte. 

Grundet den voksende interesse, er det besluttet med Rådmanden og NR, at der skal tales om, 

hvorvidt ESAA skal udvide eller holde fast i denne eksisterende model. 

KI: Har den nye fordelingsmodel haft nogen betydning for antallet af optagede? 

OK: Ingen praktisk betydning. Men vi har fået nogle ansøgninger, hvor man har brugt ESAA til 

at komme ind på Marselisborg Gymnasium. 

Øvrige sport: ESAA har prøvet at gøre noget for nogle små miljøer, hvor vi skal gøre noget for 

nogle særlige udøvere, f.eks. en skiløber. 

 

c. Internationalt samarbejde 

Ansøgninger til internationale projekter. Et, hvor vi søger 3 mio. til at ansætte nogle personer til 

at få skole og sport tættere på hinanden. Svar i august på EU-ansøgning. 
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Inviteret af universitet i Irland til at være med i en undersøgelse af, hvordan sport og 

arbejdsmarked kan nærme sig hinanden. Dual Career. Hvordan man kan interagere mellem 

talentudvikling og arbejdsmarked. 

JB: På universitetet har vi startet et projekt omkring livet i eliteidræt og iværksætteri. Et 

uddannelsesforløb, man kan indstilles til. Fokus på, hvordan eliteidræt også kan uddanne og 

klargøre til erhvervslivet. 

HD: Det er noget, vi kan arbejde med i bestyrelsen. Eliteatleter er meget kapable – især dem, 

der kommer fra de små sportsgrene, der ikke får meget støtte. 

HPU: strategiseminar i august/september. Nye dimensioner i det, vi giver støtte til/bruger penge 

på. 

 

d. Trænerakademi 

Springer over. Lever sit liv. 

 

       AROS konference 

 

Ny dato: OK indstiller at finde en dato ultimo november. Håbet er at få de samme mennesker til 

at komme igen. 

HD: Mere medio end ultimo. 

 

       Drøftelse af talentslicenssystem 

OK: Indspark til faglig drøftelse omkring et talent- og licenssystem i forlængelse af vores SATE-

analyse. Et licenssystem med lokal-, national- og international fokus. 

OK har gode erfaringer fra DBU. 

 

SW: Det materiale vi bruger i øjeblikket – indplaceringsskemaet, SATE-analyse og 

pointskemaet. 

OK: Drøftelse på videreudvikling med fokus på mere objektive kriterier. 

 

 4.2 Status fra Erhvervsudvalget, SW  

f) DM-Fest 

Flyttet til 18. september. Fejrer at covid-19 er ovre. 80% er pengene er alligevel brugt, så det 

hjælper ikke så meget at spare der. 

 

g) TD Forskning (Bilag 1) 

Møde i morgen med forskningschefen. Novo Nordisk/TD har 50 mio. til specialfaciliteter. Af de 

oprindelige 100 mio. kr. de fik af Novo. Drøfte retningslinjer for brugen. NR og SW har haft 

formøde med AU. Strategi at lave en ansøgning i samarbejde med AU. Herunder større 

samarbejde mellem Aarhus Kommune og Specialforbundene. 

EIA har talt med specialforbundene med vinkler på, hvordan de kan være med til at understøtte 

det her. 

NR: Udfordringen er, at den skuffelse der ligger i den lange proces, der har været, er lidt 

markant, men det handler også om, at det er to forskellige verdner. Forskning kan også udføres 

på en anden måde end i et laboratorium. 

Spændende møde. Også vigtigt, at TD forstår at tale det sprog, som universiteterne taler. 

JB: Mange afdelinger af Aarhus Universitet har relevans at samarbejde med Team Danmark. 

HPU: Innovation – er det også en del af forskningen? 

AT: Innovation ligger i forskningsbegrebet. Vil gerne lave anvendelig forskning sammen med 

forbundene. 

 

Covid19 Støtte (Bilag 2) 

SW: Team Danmark har indgået individuelle aftaler i styrketræning, Lyseng Svømmehal åbner 

for særlig grupper, bl.a. livreddere, der skal træne til prøver. 

TD Hallen i Ceres Park og Arena er åben, så damelandsholdet i håndbold kan komme ind at 

træne. 
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h)  

 

NR: I kommunen er vi ved at få et overblik over, hvad det betyder for den lokale 

idræt – hvilke udfordringer der er. Det er ikke afklaret hvad får man fra de forskellige 

hjælpepakker fra DIF og DGI. 

Manglende indtægter på omkring 25-30 mio. kr. 

NR: Dialog med samarbejdspartnere. Kæmpe puslespil. Oplevelsesøkonomien (AGF, Århus 

Håndbold, Aarhus United). Bløder på indtægter. Kan få noget lønkompensation. 

JB: Ærgerligt, hvis den samlede idrætsbevægelse ikke har den samme kraft efter COVID19, som 

de havde før. 

OK: Kulturen får fine hjælpepakker.  

HPU: Der sker justeringer hele tiden. Ingen politisk holdning til, om noget er indenfor eller 

udenfor kultur. Kulturministeriet har bare historisk haft svært ved at komme ind til 

finansministeriet. Handler om politisk power.  

 

4.3 Sportsudvalget, SW 

i) Indstillinger ansøgninger (Bilag 3) 

KM: Evalueringsskemaet, hvor sportsgrenene evaluerer sig selv og så evaluerer sportsudvalget 

efterfølgende. Det kommer der spændende snakke om.  

Som noget andet, er det aftalt at kontoret laver en faglig indstilling til Sportsudvalget inden 

behandlingerne. På den måde vil det være lettere at tage diskussionerne på de enkelte 

ansøgninger. 

HPU: En metodeændring i, hvordan man arbejder i Sportsudvalget. S 

KM: Vi har brug for en faglig vurdering. 

 

Bestyrelsen godkender indstillingerne og godkender den nye indstillingsmetode i 

Sportsudvalget. 

 

4.4 Kommunikationsudvalget, SW 

j) Sociale medier – status 

Separat Teamsmøde inden for en uges tid, hvor der samles op på følgende punkter: 

1. ud med nogle historier om internationale projekter. I 

2. Økonomiske konsekvenser omkring covid-19.  

3. En koordineret indsats omkring Kongelunden. 

 

5. Faglig drøftelse SW 

k) Kongelunden 

SW: Sportens Hus 2.0. På ryggen af den seneste PVC-rapport og forlængelse af forlængelse af 

forpagtning på Ceres Park, er sekretariatet Kongelunden blevet oprettet. Der er nu påbegyndt 

samtaler med interessenter ved Ceres Park og Arena. 

EIA har samme strategi omkring SH 2.0 som stadig forfølges. 

HPU: Januar sidste år – PVC-rapport omkring nyt stadion. 

Forventes at der efter den 26. meldes en strategi ud. EIA har en rolle i at være behjælpelige. 

Ambition er at få plads til mere idræt derude.  

OK: Husk at rejse det flag der hedder talentudvikling. Nogle der taler varmt for 

talentudviklingen. 

HPU: Vi laver en case, hvor vi hiver SH ud.  

 

6. Evt. 

NR: Pension med udgangen af juni. 

 

Næste Bestyrelsesmøde:  

Tirsdag den 14. sep kl. 16.00-18.30 

Alternativ dato: tirsdag den 21. sep kl. 16.00-18.30 
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 Steffen Wich, maj 2020 
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Kurt Iversen Jens Bundgaard 
 

 
 
 
 

Gitte Horsbøl Karsten Munkvad 
 

 
 
 
 

Anders V. Tinning Jan Christiansen 

 


