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Aarhus Idrætsfond 
____________________________________________________________________________________ 

  

     Aarhus d. 19. april 2016 

 

 

Referat bestyrelsesmøde #5 d. 18. april 2016 

 

Afholdt på Aarhus Rådhus lokale 398. 

 

Deltagere: Hans Skou, Thomas Ahrentz, Bent Hviid, Hans Petersen, Steffen Wich og Henrik 

Stampe 

Afbud: Henrik Puggaard 

 

1) Referat fra sidste møde: Godkendt og underskrevet 

Dagsorden: 

2) Status på midler til uddeling 2016 

Gennemgang af budget 2016. Der er endnu ikke udarbejdet endeligt årsregnskab. Det 

estimeres at der kan udbetales kr. 1.000.000 i 2016. Der er afsat kr. 450.000 til  

talentudvikling/eliteidræt og kr. 450.000 til breddeidrætten. Der afsættes kr. 50.000 til 

administration samt kr. 50.000 til fælles tildelinger. 

Ved anden uddeling tages der stilling til anvendelse af kr. 50.000 til administration samt kr. 

50.000 til fælles tildelinger. 

3) Behandling af ansøgninger til fonden: 

Se bilag 

Idrætssamvirket oplever en markant stigning i antallet af ansøgninger.  

Dette er runde 4 og Idrætssamvirket uddeler kr. 240.000 – ESAA uddeler kr. 63.000 

Der var tilslutning til indstillingerne fra både ESAA og Idrætssamvikret. 

Der blev givet udtryk for, at en enkelt forening ikke kan gennemskue ansøgningskriterier, da 

de ikke definere sig selv som hverken bredde eller elite. Steffen Wich og Henrik Stampe 

gennemgår ansøgningsbetingelserne og kommer med forslag til en evt. mere præcis 

beskrivelse. 

4) Uddeling på Royal Club d 28/4 kl. 16:00 

Vi skal sørge for, at det er Aarhus Idrætsfond som står som udsender at pressemeddelelse og 

underskriver af pressemeddelelsen. 
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Når der udsendes pressemeddelelse, skal vi samtidig gøre opmærksom på i pressemeddelelsen 

at idrætsforeningerne og andre organisationer har muligheder for at benytte Royal Club til 

forskellige arrangementer.  

 

5) Royal Sports Club – aktiviteter generelt 

Vi skal være bedre til at skabe opmærksomhed om mulighederne for at benytte Royal Club. 

Lokalet er velegnet til forskellige arrangementer for idrætsforeningerne. 

Der skal udarbejdes et stykke papir, som kan udsendes til idrætsforeningerne om muligheder 

for forskellige pakkeløsninger. Både ESAA og Idrætssamvirket skal være bedre til at profilere 

mulighederne. 

 

6) Evt. 

 

(Næste møde i AIF bestyrelsen er 17. oktober 2016 kl. 12:00) 

 

Med venlig hilsen 

Henrik Stampe og Steffen Wich 


