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93. Dagsorden bestyrelsesmøde, mandag d. 14-09-20 kl. 15:00-18:00 

Ceres Park & Arena 

Tilstede: Henrik Puggaard (HP), Henrik Dam (HD), Kurt Iversen (KI), Jan Christiansen (JC), 

Karsten Munkvad (KM), Anders Voigt Tinning (AT), Jens Bundgaard (JB) 

Tilforordnet: Heidi Frostholm Holch (HF) 

Inviteret: Lone Hansen (LH)  

Ansatte: Ole Keldorf (OK), Steffen Wich (SW), 

Afbud: Gitte Horsbøl (GH) 

 

Ordstyrer: Formand Henrik Puggaard 

 

15:00 

0. Referat fra seneste møde 

underskrives  

1. Orientering HP 

a) Orientering 

Der er truffet en principbeslutning om at gå i gang med ombygningen af AASKO Kollegiet. EIA 

har haft et godt møde med PWC, der går i gang med arbejdet. 

HPU og HD er med i bedømmelsen af de økonomiske scenarier. 

I den forbindelse er det vigtigt at kigge på den fremadrettet organisering for EIA. Ikke mindst 

fordi AASKO og Kongelunden er to store projekter der kan ændre spillepladen. 

 

Regnskab og status blev gennemgået, det blev aftalt at godkende den nye måde, nøgletallene 

serveres på. Generelt er FEIA er en sund forretning. 

 

2. Orientering Team Danmark, AT & LH 

b) Orientering 

 

Ændringen af eliteidrætsloven får ikke betydning for Team Danmarks samarbejde med 

kommunerne. Lovændringen vil ændre på bestyrelsessammensætningen og der vil blive 

etableret en uafhængig funktion, der skal varetage trivsel og værdier i eliteidræt. 

 

Ændringsforslaget fremsættes 1. oktober når Folketinget åbner. 

Det forventes at lovændringen stemmes igennem i december og træde i kraft 1. januar 2021. 

 

15:30 

3. Kongelunden status 

   c) Kongelundens sekretariat v. Line Willacy og Trine Ribergaard Skammelsen 

LINK – organisering 

LINK - visionskonkurrence 

Præsentation af Trine Ribergaard Skammelsen og Line Willacy. 

Kongstanken i Vision Kongelunden er at lave en samlet destination, og skabe en bedre 

sammenhæng mellem de forskellige faciliteter. 

Kongelunden: tappe ind i en lidt større fortælling – slottet på toppen og kongevejen. 

Der findes to beslutningsdokumenter – byrådet med fem pejlemærker + en hensigtserklæring. 

https://aarhuskommune.service-now.com/serviceportalen?id=aarhus_assetshttps://kongelunden.aarhus.dk/kongelunden/organisering/
https://kongelunden.aarhus.dk/deltag/udbud/visionskonkurrence/
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Henrik Lind og Salling Fondene har til sammen støttet med 500 mio. Aarhus Kommune har givet 

en hensigtserklæring på at støtte projektet med 250 mio. Det giver i alt 750 mio. 

Det forventes, at et nyt stadion kan tages i brug i 2025. 

Der løber en visionskonkurrence i efteråret, hvor arkitekter kan byde ind med forslag til, 

hvordan projektet kan tænkes. Det er en del af ideudviklingsprojektet. 

Sideløbende arbejder bla. idrætsgruppen (AGF, Aarhus 1900 AL, Aarhus United, Århus 

Håndbold, Idrætssamvirket i Aarhus, Eliteidræt Aarhus, Jydsk Væddeløbsbane, Aarhus 

Cyklebane, Aarhus 1900 Tennis) sammen med Kongelunden i forskellige spor. 

Fælles output fra de forskellige grupper er en potentialebeskrivelse af alle anlæg – hvordan kan 

det udvikles? 

HD: Hvordan sikrer man at bygningerne kan producere det, det skal? 

Boxen i Herning er et godt eksempel på, hvordan det kan gøres. 

TRS: En del af arbejdet ligger i idrætsbrugergruppen, en anden del ligger i visionskonkurrencen. 

OK: Ikke meget talentudvikling. 

LH: I ”Team Danmark Innovationscenter” ligger talentudviklingen med eliten som frontløber. 

JC: Kontinuitet og adgang til faciliteterne er nødvendige i talentudviklingen. 

HPU: Potentialebeskrivelsesproces for de forskellige idrætsbrugergrupper - bliver der en 

sammenskrivning af ønsker eller kommer der potentialebeskrivelser for de forskellige grupper? 

Hænger det sammen med visionskonkurrencen? Det kunne være god videndeling til den proces. 

TRS: 3. proces: businesscase – hvordan kan vi få det til at hænge sammen? Når vi er færdige 

med de tre processer, så kigger vi på tværs af det her. Det bliver en del af grundlaget for den 

store, tunge arkitektkonkurrence, der kommer til foråret. 

Den politiske styregruppe, der mødes i januar, skal vinge af på de tre spor. 

Vision Kongelunden arbejder i to spor: Helheden og delelementer. Idrætsbrugergrupperne tager 

del i begge spor. 

KM: Man kan frygte for, at talentudvikling kommer til at drukne i hele det her store koncept. 

Kigger man andre steder hen – f.eks. Herning, hvor tingene sker lynhurtigt. Vil man kunne 

mærke det i det her kæmpe projekt? 

Man kan nok godt få det til at fungere, men det kræver, at man har fokus på det. Taler man 

talentudvikling, så er det processen og ikke resultater. 

LH: En bremseklods er at man har kigget for meget på faciliteter. Det er bedre at tænke over, 

hvordan man arbejder med en synergi mellem forsker, elite og talent. 

Man skal generelt tænke mindre på den afgrænsede facilitet. 

 

16:00 

4. Faglig drøftelse, HPU 

d)  Kongelunden (Bilag 1 TD Innovationscenter) 

HPU: Lad os tage en runde rundt om bordet og høre, hvad hver især drømmer om ift. 

Kongelunden. 

 

HF: Det er ikke tit, at man har muligheden for at lave noget med så stor politisk opbakning. 

HD: Hovedbekymringen, at man ikke får lavet en ordentlig kerne af infrastruktur. Jeg håber, 

man vil lade sig inspirere af, at Herning formår at gribe ud efter verdensklasse. Jeg håber at 

kunne lave noget, der er verdensklasse. 
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LH: Infrastruktur er et nøgleord, som TD bruger meget. Det er rigtig vigtigt, at man ikke bare 

tænker i den enkelte facilitet, men mere holistisk i forhold til, hvordan uddannelse, forskning, 

transition mellem at være ung og voksen hænger sammen. 

Der skal skabes en sammenhængskraft mellem alder, aktiviteter, sportsgrene. På langs og på 

tværs. 

Det er en god ide, at tænker over, hvordan en hverdag skal være og hvad en bygning så skal 

kunne? 

Der er to ting, der er vigtige for at dyrke idræt: der er faciliteter af høj standart og at de er 

tilgængelige. Den anden ting er, at der skal være vidensdannelse. 

AT: Som by skal Aarhus have nogle ambitioner om andet end at have et stadion. Ræk bredere 

efter stjernerne. Det handler om at skabe liv og miljø herude. 

JB: Der skal skabes et miljø omkring sportslige aktiviteter. Et sted, der kan favne breddeidræt, 

talentudvikling, elite og events. Jeg er altid nervøs for om man med for mange events, kan sikre 

kontinuitet i hverdagen. 

JC: Aarhus er en unik by, fordi der ikke er langt til noget. 

Verdensklasse handler om to ting – idrætsfaciliteten er tilstede og omgivelserne af atleten. 

Vores fysiske træning foregår hos os selv i sejlsportscenteret. Noget af træningen foregår 

herude, og det giver mulighed for at kunne blive inspireret af hinanden og tage fat i hinanden. 

KM: Hvordan ser idrætten ud om 10-15 år? Samarbejde på tværs af idrætsgrene. 

KI: Danmarks flotteste sted. Muligheden er unik. Hvad skal puttes ind i de rammer. Penge 

skaber magt og indflydelse. Skal vi i det her forum være med til at gøre noget? Djævlens 

advokat. Henrik Lind vil gerne have nyt stadion og Salling fonden vil gerne bevare travbanen. 

Kan vi byde ind med noget? 

OK: Det, der bekymrer mig rigtig meget, er tilgængelighed af faciliteterne. Vi har heller ikke 

tilgængelighed til det forskningsmæssige som Lone Hansen taler om. 

To muligheder: enten skrives talentudviklingen ind eller så må man flytte talentudviklingen til 

Aarhus Ø eller Aarhus Nord. 

HPU: Jeg er enig med de fem pejlemærker. Kongelunden kan blive et kultur-industriområde, der 

tager udgangspunkt i idrætten. 

Vi skal være en hel del af hinanden. 

Helhedstanken – det sammenspil, der skal være herude. Jeg frygter at man har for meget fokus 

på, at man skal have lavet noget hurtigst muligt og ikke får tænkt nok på helheden. 

Vi skal være gode til at gentænke vores retorik – talentudvikling – tænker vi nødvendigvis det 

samme om det? 

Respekt og forståelse for de økonomiske dynamikker. Herning er en organisme, der er sat til at 

servicere de brugere, der er der. Når man organiserer sig ud af det her, så skal de dynamikker, 

der er, være med til at understøtte de ting, man gerne vil. 

SW: TD Innovationscenter. Det er vigtigt at lave en helhedsplan. Gerne med afstemning af AU, 

DIF, Team Danmark og Eliteidræt Aarhus. Vi skal prøve at finde en vision. 

Vi har noget ongoing med Aarhus Universitet. Det er vigtigt at tage med, at AU-idræt ligger på 

Dalgas Avenue. Planen var at de skulle på HK og så i Vennelystparken, men kun hvis 

faciliteterne var i orden. De vil helst blive herude tæt på Kongelunden. 

 

Hvordan griber vi det så an? Hvad gør vi for at nå frem til det, vil gerne vil? 

KM: Driften. Der skal vi vel gøre os tilgængelige. 

HPU: Hvad for nogle ting, synes vi er vigtige? At vi er med til at sikre en strategi. 

JB: Vi skal overveje ikke at tænke horisonten to-tre-fire år. Vi skal tænke et halvt år frem. Når 

der først er en arkitektkonkurrence i foråret, og så ligger tingene relativt fast. 

HPU: Vi har mere end almindeligt travlt. 

JB: Idrætsbrugergruppe er i princippet mindre grupper, der har fokus på, hvordan man spiller 

håndbold/tennis/mv. herude. Her kunne vi godt have en funktion som nogle, der trækker det op 

over hver enkelt sportsgren. Vi er en stærk gruppe, der sidder her. 

MK: Hvad er det for en rolle, vi skal spille? Der er anledningen i hvert fald nu. Derfor vil jeg 

gerne foreslog at vi kaster HPU ind i det. Vi er netop nogle, der repræsenterer idrætten på 

tværs. 
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HPU: Der er gang i en masse ting på gulvet, men der er en vigtig position oppe fra, der handler 

om idrætten i fremtiden. Da vi talte om det for et år siden handlede det om, hvordan man får 

aktiveret ældre. 

Skal vi have aktiveret nogle arme og ben? Niels Rask? Mikkel? Vi har en opgave i at få samlet 

de strømninger fra gulvet og op ad. 

OK: Det lyder spændende, men 23. november har vi en konference. Nu har vi mulighed for at 

sige, at vi kan lave nogle data. Vi inviterer de rigtige mennesker. 

HD: En meget tung lyd af stadion, når man hører nogle af stakeholderne i dag. Hvis man 

alligevel laver det, så få lavet så meget infrastruktur rundt om stadion, at vi andre også kan 

bruge det. 

HPU: Der ligger noget arbejde med at oplyse ”dem” – at fortælle dem, om de ”problemer” der 

vil komme, hvis man ikke gør det ordentligt første gang. 

JC: Kan vi ikke lave den beregning, der fortæller hvem og hvornår brugerne er her? Så må det 

være til at finde ud af, hvor mange tennisbaner, der skal bruges. 

HPU: Drift = aktiviteter og drift og vedligehold. Vi kommer ikke langt for 750 mil. Lige nu 

handler det om at få nogle strategiske ting på skinnerne igen. 

HD: Byen giver så mange gode muligheder for at lave noget helt unikt. Man kan komme med 

færge og tog og gå ud til fede idrætsoplevelser. 

Jeg tror, der er vigtigt, at vi hver gang, vi har et ønske, får kommunikeret det ind i en helhed. 

Hvis vi skal videre, så må vi krabbe os ind på scenen – stadion skal være der, så vi må tale 

rundt om det. 

HPU: Der hvor vi skal tappe ind er, at der er noget, der er sat i værk. Kommunen har en 

idrætspolitik. Vi kommer ind med en strategi, der taler ind i Aarhus Kommunes visioner. 

Vi skal lave et manifest med empiri, hvor der er taget ejerskab hele vejen rundt. 

OK: Sport og Fritidspolitik udløber i 2022. 

KI: Stadion vil fylde mennesker, men det kan også hurtigt blive et areal, der er en spøgelsesby. 

Det er vigtigt, at den drift, der skal være her, er så attraktiv, at man vil være herude. 

HPU: Vi skal have en indikativ prognose på, hvordan vi forestiller os livet vil være herude plus 

hvordan vi kan forestille os at det også kan være herude. 

Vi skal prøve at lave nogle aktivitetssøjler, så har vi noget, vi kan forholde os til. 

Vi skal have samlet alle de individuelle spor og kigge i idrætspolitikken og se på, hvad fremtiden 

bringer. 

Operationelt skal vi have sat en arbejdsgruppe op. 

 

LH: Vi deltager gerne i det. Fremtidssikring er nøgleordet her. Vi har nogle tanker, vi gerne vil 

spille ind med. 

HPU: Vi skal lave noget, der siger spar to. Vi skal i gang med en produktion af noget. Vi skal 

have defineret nogle spor, vi skal kigge på. 

Idrætspolitikken skal omskrives til, at man kan se, hvordan Kongelunden kan understøtte elite- 

og talentarbejdet. 

Vi skal finde ud af nogle overskrifter, vi synes er vigtigt indhold i den her sag, f.eks. hvad skal 

idrætten i Aarhus? 

 

SW: Jeg har to folk klar, der er kan hjælpe os videre i processen. 

 

HPU: Vi har brug for at der er nogle, der er vant til at producere noget. 

Vi skal have framet det rigtigt. 

LH: Lokal- og anlægsfonden kunne være en god partner. 

 

HF: Der er møde i den politiske styregruppe i januar, hvor man vil få præsenteret de forskellige 

aktiviteter, der er i gang i efteråret (idrætsbrugergrupper, visionskonkurrence og businesscases) 

Tryk på og tag gerne fat i alle tre rådmænd inden styregruppemødet i januar. 

 

HPU: Vi skal hurtigt få nogle overskrifter ned og send dem ud til folk – en køreplan. 

 

Det aftales, at HPU og SW sætter sig sammen og laver en køreplan over processen. 
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e) Kongelunden proces (Bilag 2 Proces efterår 2020) 

 

17:30 

5. Opsamling på mødet 

 

HPU og SW sætter sig sammen og laver en køreplan. 

 

18:00 

 

 

 

 

Næste Bestyrelsesmøde:  

Mandag den 16. nov kl. 15.00-17:00 

Alternativ dato: mandag den 23. nov kl. 16.00-18.30 
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