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94. Referat bestyrelsesmøde, mandag d. 16-11-20 kl. 15:00-17:00 

Sted: Ceres Park & Arena, lokale 23 

 

Tilstede: Karsten Munkvad (KM), Kurt Iversen (KI), Jens Bundgaard (JB), Gitte Horsbøl (GH), 

Henrik Puggaard (HPU), Jan Christiansen (JC), Anders Voigh Tinning (AT) (TEAMS) 

Tilforordnet: Heidi Frostholm (HF) 

Ansatte: Ole Keldorf (OK), Steffen Wich (SW), Christine Enø Saustrup (CS) 

Afbud: Henrik Dam (HD) 

 

 

Ordstyrer: Formand Henrik Puggaard 

 

0. Referat fra seneste møde 

underskrives  

1. Orientering, HP 

a) Orientering 

 

2. Orientering Team Danmark, AT 

b) Orientering 

c) Underskrivelse af samarbejdsaftale 

 

I gang med en administrativ underskrift på samarbejdsaftale mellem Aarhus Kommune og Team 

Danmark. 

Revidering af koncept omkring elitekommunesamarbejde. Ikke stor indflydelse på samarbejde 

med Aarhus Kommune. Ikke så aktuelt, men mindre justeringer ift. Samarbejdet med Aarhus. 

Corona fylder stadig og påvirker TDs arbejde. 

 

SW: Noget i forhold til UV, TD Klasse og andre uddannelser, der er i pibeline til at blive ændre? 

AT: Ikke lige nu. Der er ikke lavet nogle ændringer. Alle ministerier ligger underdrejet pga. 

coronarestriktioner. 

 

SW: Hvorfor laver man evaluering af ungdomsuddannelser lige nu? Diskurs eller noget man har 

planlagt? 

AT: Ordningen er over en årrække ikke blevet evalueret. Nye krav til de unge mennesker – både 

undervisningsmæssigt samt sportsligt, derfor relevant med en evaluering. 

 

AT: møde med specialforbund. Tre punkter 1.  2. Etisk kodeks, 3. rapport omkring 

spiseforstyrrelser som STU har lavet med støtte fra TD og specialforbundene. 

KM: Det vil få indvirkning på samarbejdet med kommunen. 

 

 

3. Orientering ESAA, OK 

   d) Orientering (Bilag #1a + #1b) 

A. Talentudvikling i en coronatid. OK er begyndt at blive bekymret. Både for atleter, trænere og 

kontor. 

Atleter: Vi kan ikke holde momentum. Vi er ikke tæt nok på atleterne. Det giver sig udtryk i at 

nogle giver op, dårlig adfærd (fester osv.) 

Kontor: Vi laver meget bag tæppet, som bliver aflyst, og vi laver ikke ret meget foran tæppet 

lige nu. 
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B. OK: Tværkommunalt samarbejde. TD er med på sidelinjen. 

Vi har ansat to halvtidspsykologer.  

Kommunerne får nogle synergier ved at arbejde sammen. 

AT: Spændende samarbejde og projekt. Det ligger noget spændende i at arbejde på tværs af 

kommunerne. 

C. ESAA Kids starter op på Ellevangsskolen. Det er vigtigt, at vi arbejder med dem tidligt. Ikke 

tidligt specialisering, men sen specialisering. Det vigtigste er at plante ESAA-flaget tidligt. Det er 

også godt i forhold til samarbejdet med skolerne. 

D. Et seminar med Team Danmark. 

Der er behov for en større grad af fleksibilitet. Skolen skal bygges op omkring sporten i stedet 

for at sporten skal bygges op omkring skolen. 

De allerdygtigste elever falder fra, de næstdygtigste bliver hængende. 

GH: En vanskelig nød at knække. Eleverne følger hold og det er også vigtigt for at kunne 

komme igennem. Det lyder som om, at det kunne være et onlinekoncept på en skole i landet. 

Men med online undervisning giver man også køb på noget. Det kan give noget motivation, at 

man er en del af holdet. 

Ikke min fornemmelse, at mange forlader skolen, men snarere, at man forlader sporten. 

JB: På universitetet har vi tal. 35% falder fra deres uddannelse. Blandt sportsfolk er det 10-

12%. Det er faktisk sportsfolk, der hænger på. Vores erfaring er, at det er ved skiftet fra 

ungdomsuddannelse osv., at det sværeste er overstået. Mange har fundet ud af, hvor meget 

man vil sporten. 

KI: Det er også interessant at se på, skiftet fra folkeskole til ungdomsuddannelse: hvordan er 

det vi vejleder de unge mennesker i deres ungdomsuddannelse? 

KM: Hvad er outputtet af ESAA-konceptet. Det kunne være så spændende at se, hvad der 

kommer ud i den anden ende – både uddannelse og sportsligt. 

OK: Det afgørende er, at vi skal finde ud af, om det er vigtigst at lave en OL-medalje eller en 

student. 

E. Vi har fået en 1 mio til ESAA fra Sport og Fritid. Den skal deles ud i tyve forskellige miljøer. 

Det skal være aktiv støtte, som ikke bare skal ende i driften. 

Tak til Aarhus Kommune for at have prioriteret talentudviklingen. 

- ESAA har fået 300.000 kr. til at se, hvordan vi kan få virksomheder tættere knyttet til Dual 

Career. 

Vi arbejder med nogle, der kan lære os noget om talentudvikling og dual career. 

- AROS-konferencen er aflyst. 

Jeg synes, vi skal overveje, om vi skal lave nogle breakout-sessions, hvor vi snakker med et 

ledelsessegment, et trænersegment, et udøversegment og virksomhedssegmentet. 

HPU: Det vil give mening, hvis vi viser overskud ved at tænke i andre baner. 

OK: Det kan være, vi skal arbejde videre med noget i foråret eller sommeren. 

- OK har holdt møde med Rune Kilden ang. en profilskole på Aarhus Ø. Der er en idé om at få 

inddraget ESAA, ESAA Kids, o.a. Det vil passe ind i Børn og Unges oplæg til skolen. 
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Det besluttes, at OK kan fortsætte med arbejdet. 

 

4. Erhvervsudvalget, SW 

e) Kollegier  

f) AIF (Bilag #2) 

Der er næsten ingen ansøgninger kommet i år, fordi ansøgerne traditionelt set ved, at 

de skal søge om støtte til internationale aktiviteter. 

AIF-bestyrelse vil gerne have pengene ud af fonden og ud i foreningerne at arbejde. 

Jeg har lavet en fordelingsramme, hvor vi får beløbene ud at arbejde. 

Pengene er fordelt ud fra parametre for størrelse, kraftcenteraktiviteter og ESAA-

samarbejde. 

SW: Jeg vil gerne indstille at der fordeles 375.000 kr. til klubberne til internationale 

aktiviteter. Det kan være internationale aktiviteter på hjemmebane pga. Covid-19. 

HPU: Normen er, at IS har den tilgang til det, som er bredere end vores er. Derfor kan 

jeg ikke lade være med at tænke over, hvad det er for nogle ting, vi vil støtte. 

Vi har nogle penge, så er det her og nu, vi skal overveje om der er nogle steder, som vi 

allerede støtter, hvor vi med støtte nu kan give et ekstra/det sidste skub. De er ikke 

kommet frem her for at søge, men kan vi opsøge dem og ”tilbyde” støtten. 

KM: Kan vi etablere en pulje til aktive. Ikke penge, der skal tages af de penge, der er 

nu, men penge vi skal finde. Jeg kan godt tænke mig en snak om det, når tiden er til det. 

 

HPU foreslår, at SW kigger på de sidste års uddelinger og kigger på, om der er nogle 

projekter, som vi allerede har støttet, og som vi måske kan hjælpe. 

 

 

5.   Sportsudvalget, SW 

g) Ansøgninger (Bilag #3a + #3b) 

Faglig drøftelse: Ansøgning # 405 

 

SATE-analyser, pointskema og ansøgninger. 

KM har opfordret til at vi tager en faglig drøftelse omkring ansøgning #405. Kan og bør 

vi støtte en forening, der har et talentbudget på 10 mio.? 

KM: Det er i høj grad et driftstilskud vi giver. Mange klubber er dybt afhængige af den 

støtte de får. Skal vi støtte en drift i en virksomhed, der har en omsætning på 10 mio. På den 

anden side kan vi her støtte et udviklingsprojekt. 

OK: AGF er en af de klubber, der har det største underskud, og det går ud over 

talentudviklingen. Jeg synes vi skal støtte bredt. 

HPU: Man kan ikke lukke øjnene for, at nogle ansøger har nogle helt andre 

forudsætninger end andre klubber. I den her tid, kan vi heller ikke abstrahere fra, at nogle 

klubber ikke har mulighed for at søge diverse kompensationsstøtteordninger. 

SW: Vi kan sætte beløbet ned? 

HPU: For mig giver det ikke mening, at Superligaklubben AGF ikke kan finde ud af at 

finde pengene selv. 

KM: Der er noget principielt i det. Ikke fordi det er AGF Fodbold. Der, hvor det giver 

mening at støtte, er f.eks. de penge fra AIF. Så det ikke bliver en selvfølge, at man får den 

støtte hvert år. 

OK: Jeg synes ikke, at det skal være sådan, at de store idrætter ikke skal støttes. Så 

løber de væk fra os, og så er vi ikke tæt på hinanden og kan samarbejde med hinanden. 

JC: Hvis vi skal støtte et stort forbund med en stor pose penge, så skal det også være i 

særklasse innovativt med nogle projekter, som vi andre kan lære af. 

HPU: Det er ikke sådan, at professionelle klubber ikke kan søge støtte. 
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Det besluttes at indstillingen til bestyrelsen fastholdes. Så må sportsudvalget tage stilling til 

tildeling næste år, hvis de søger igen. 

 

Faglig drøftelse: 

 

6. Kommunikationsudvalget, HP 

h) Visionsrapport - Kongelunden (Bilag #4a + #4b + #4c) 

 

SW gennemgår de tre bilag. 

 

HPU: To formelle spor i Vision Kongelunden – visionskonkurrence og bygherrerådgivning. 

Henrik Brandt er sat i værk som skriverkarl. Ideen med rapporten er at præge de forskellige 

beslutningstagere allerede nu. 

 

 

Firedelt: hvem er adressanten – den administrative styregruppe. 

Afsender – DIF, TD, Fonden, IS og AU. 

 

Det tænkes, at rapporten skal tage stilling til følgende: 

 

1. en beskrivelse af oplevelsesbegrebet 

2. faciliteter og ambitioner 

3. Idrætsintegration. Elite- og breddeidræt skal integreres. Hole life-perspektiv. 

4. Hvilke forudsætninger betyder det nødvendigvis, der må være driftsmæssigt. 

 

JB: Vi har talt med de andre idrætsaktører om, at det ikke skal forstås som et modsvar til 

kaffeklubbens arbejde, men som en dybdeboring og professionelt skriv, som man kan tage og 

føre videre i den politiske proces. 

 

OK: Vi bliver nødt til at der er noget, der er nice to have og noget, der er need to have. 

Vi må heller ikke glemme nærhedsprincippet. Det kan vi herude. I vores organisation kan man 

banke døre ind, og det må vi ikke give køb på. 

HPU: Det er også bare større end det. Det gælder hele Aarhus. 

Det er en anden tilgang og det må vi tage som det kommer. 

 

7. Eventuelt 

i) Bestyrelsens kalender 2021 (Bilag #5) 

 

 

Næste Bestyrelsesmøde:  

Torsdag den 11. feb kl. 16.00-18.30 

Alternativ dato: torsdag den 18. feb kl. 16.00-18.30 

 


