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95. Referat bestyrelsesmøde, torsdag d. 11-02-21 kl. 16:00-18:00 

Teams Meeting - online 

 

Ordstyrer: Formand Henrik Puggaard 

 

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

Jan Christiansen (JC), Anders Voigt Tinning (AT), Henrik Puggaard (HP), Henrik Damsgaard 

(HD), Heidi Frostholm (HF), Steffen Wich (SW), Ole Keldorf (OK), Christine Saustrup (CS) 

(referat) 

 

 

0. Referat fra seneste møde 

underskrives 

Det ligger ikke på intra. SW følger op og sørger for, at bliver sendt rundt. 

1. Orientering, HP 

a) Orientering 

 

2. Orientering om økonomi, SW 

b) Regnskaber 2020 (Bilag #1 – fremsendes på mail) 

 

Underskud på 367.750 kr. i år, hvor vi sidste år havde et overskud på 586.045 kr. Det dækker 

dels over udbetaling af kraftcenterstøtte (850.000 kr.) og udgifter til skattesagen. 

 

Har covid betyder noget for regnskabet. Det har det for ESAA, men ikke særlig meget for EIA. 

 

Oversigt vises hvert kvartal. 

1 og 2 er kommunal økonomi og resten er Fonden. 

 

5.1-6.2 er specifikationer af 5. 

HPU: Resultat 19 i pkt. 1 – hvad gør forskellen på ”ud” posten i de to år? 

SW: Det er hensættelser til udbetaling. Ombogføring. 

 

HPU: Fald på indtægter – hvad skyldes det? 

SW: Covid og omlægning af nogle af pakkerne, der er blevet aflyst. 

 

HD: Estimat på Royalfonden? 

SW: 375.000 kr. udbetalt i støtte i 2020. Vi har sammen med IS fået 850.000 til udlodning. 

 

HD: Udfordring på kollegiet. Hvorfor bliver vi valgt fra? 

SW: Hovedudfordring er satsen i forhold standen. Der er et stigende antal ledige værelser. 

 

JC: 25% nedgang i forhold til ansøgninger til TD-godkendelse. Det kan også godt smitte af på 

antallet af ansøgere til kollegierne. 

 

HPU: Kommer der nogle spørgsmål kan vi samle op på det ved næste møde. 

 

c) Aarhus Kommunes Sports- og Fritidspolitik 

 

SW: Der er påbegyndt arbejdet på udformningen af en ny Sports- og Fritidspolitik. Vi har været 

med i det indledende, og det har været spændende, og nu begynder processen så småt. 

HPU: Hvordan er processen? 
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HF: Det er skudt i gang nu i overordnede drøftelser. Der er en ny forståelsesramme, der hedder 

”Værdi for borgerne” og de har vedtaget at Sports- og Fritidspolitikken skal udvikles inden for 

den ramme. 

Processen bliver rigtig skudt i gang i april og kører frem til sommerferien, og efter ferien går der 

lidt valgkamp i den. Den træder så i kraft, når det nye Byråd begynder 1. januar 2022. 

Der skal gerne være noget konkret klar til budgetforhandlingerne i efteråret. 

 

3. Orientering Team Danmark, AT 

d) Orientering 

 

Pt. uden nogen egentlig direktør efter Lone Hansen har sagt op og fratræder stillingen ved 

udgangen af februar 2021. Per Bolt er stedfortrædende direktør indtil der indtræder en ny 

direktør. Forventningen er, at der er en ny direktør inden OL. 

 

e) Innovationscenter 

 

I 2019 besluttede man at gå væk fra NEC til Innovationscenter med fokus på forskning og 

innovation. På baggrund af tilskud fra Novo Nordisk. 

Facilitetsdelen: Det var opfattelsen, at midlerne kunne bruges også i Odense, Aalborg og 

Aarhus, men da det blev forelagt Novo Nordisk, vendte de tommelfingeren nedad. Det pengene 

skulle bruges på, er den oprindelige ansøgning, der er et nationalt elitecenter i 

Københavnsområdet. 

Der vil stadig være plads og mulighed for regionale løsninger, der dog ikke har samme fokus på 

forskning og faciliteter. 

 

HPU: Er du bekendt med, hvorfor man siger, at det er en bedre ide at samle tingene på ét sted? 

AT: Det eneste vi har hørt, er det, der står i referatet – et nej til det, der er blevet forlagt og 

tilbage til den oprindelige ide om NEC. 

Det overrasker også os, der ser mange fordele ved decentralisering af tingene i de store byer. 

 

HPU: OL – hvad er den sidste status? 

AT: Tilbagemeldingen er, at der bliver et OL og der bliver en boble med en vis fleksibilitet. 

 

 

3. Orientering ESAA, OK 

       f) Orientering 

a. Coronastatus (Bilag #2 Egenbetaling på ESAA) 

Coronatiden har også været svær for os. Vi har udviklet nye ting – vi kalder det onlinetræning 

og talentudvikling i en coronatid. 

Vi har en godt setup lige nu. 

Vi får henvendelser fra forældre, der spørger, om der skal betales fuld feed for foråret. Vi har 

indtil videre holdt fast i, at det skal man, fordi vi tilbyder en godt alternativ til den fysiske 

træning. 

KM: De skal ikke have penge tilbage. 

JB: Det er federe at kigge fremad i stedet for at kigge tilbage. De penge skal bruges til at gøre 

miljøerne federe i fremtiden og ikke bruges til at tilbagebetale nu. 

JC: Enig med Oks indstilling. 

HD: Brug kræfterne på kommunikationen, der også rummer noget ydmyghed. 

HPU: Enig. 

 

Vi har lavet en lille undersøgelse omkring træning før og under corona. Vi har sendt ud ca. 430 

og har fået ca. 300 svar tilbage. 

Jeg tænker at ville arbejde lidt med, hvad corona gør ved talentudviklingen. 
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To ting kan man sige om resultatet: de træner ikke så meget som før, og kvaliteten er ikke så 

god som før. 

 

OK fremlægger resultaterne fra undersøgelsen. Resultaterne deles med resten af bestyrelsen, 

når de er helt gennemarbejdet. 

 

HD: Kan man gøre noget for at lave et mentalt coronakursus? 

OK: Vi gør jo alt det. Vi har kurser i mentaltræning til forældre, trænere og udøvere. Der, hvor 

det gør ondt, er, at de ikke har adgang til den mentale og tekniske træning. Men man kan ikke 

spille to-mod-to online. 

 

KI: Har du nogle indikationer på, om der er forskel på holdsportene og individuel sport? 

OK: Undersøgelsen viser, at der er sværere for holdsportene end de individuelle. 

 

JB: Super spændende tal, der er interessant at bruge til noget kommunikation. Hvad skal det 

bruges til? Nu har vi et billede på, at vi har et problem, og så kan kommunikationen gå på, 

hvordan vi løser det, eller hvordan skal det bruges? 

 

AT: Stærkt, det I har lavet. Det er vigtigt, at man er bevidst om, hvad man får sendt ud. 

 

KM: Godt arbejde. Få det delt med Team Danmark, men også DIF. 

 

b. Optagelsesproces 

 

Vi har afviklet 29 online infomøder. De onlinemøder er rimelig effektive. Det kan vi godt tage 

med videre. 

Vi lander på en fald på 10% for både folkeskole og ungdomsuddannelse. 

Jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis er katastrofalt. Vi er blevet bedre til at lave 

talentidentifikation, så derfor kan vi optage størstedelen af dem, der har en sportslig anbefaling. 

 

HPU: Hvad oplever vi af frafald? 

OK: Vi oplever ikke meget frafald i folkeskolen. Vi har et kæmpe frafald på ungdomsuddannelse. 

Af dem, der starter i 1. g, så er det kun 25%, der afslutter 4.g. 

To forklaringer: Nogle fravælger sporten, og nogle bruger ESAA som boulevard of broken 

dreams. 

Vi har relativt mange coronaudmeldelser. Billedet er ikke alarmerende. 

 

GH: Der sker noget med vores elevfordeling fremover, hvor det er regionen, der skal fordele 

dem. Men med den undtagelse, at ESAA- og Team Danmark-elever er undtaget. Derfor er det 

vigtigt, at der ikke kommer for mange ”efternølere”. Det kan være sværere for os at være 

fleksible end tidligere. 

Vi har også oplevelsen af, at de onlinemøder har været gode og meningsfulde. 

 

c. Udmøntning af ekstraordinært coronatilskud 

 

Når vi er færdige med optagelserne, så holder vi møder med miljøerne ang. det ekstraordinære 

coronatilskud. 

 

d. Tværkommunalt samarbejde 

 

Vi samarbejder med Herning, Silkeborg og Horsens om bl.a. idrætspsykologi. Vi laver et lille 

konsortium, hvor der ansættes --- 

 

AT: Vi har bakket op om det her projekt, fordi vi synes, det bliver rigtig god mening at 

samarbejde på tværs af kommunerne.  

 



ESAA - Eliteidræt Aarhus - Stadion Allé 70 - 8000 Aarhus C - tlf. 89 40 48 22 

 

e. Nyt tiltag – Eye-bab hjernetræning 

 

I Sportens Hus har vi fået stillet en 80” skærm til rådighed af Eyebab. Kognitiv træning bliver 

det nye i talentudviklingen. 

4. Erhvervsudvalget, SW 

g) Kollegier 

På ESAA Kollegiet er der noget, vi skal forholde os til. 

På AASKO kollegiet er vi færdige med arkitektskitser, så når byggepriserne er faldet lidt er vi 

ved at være klar til at starte byggeriet. 

Der er snart nogle tal klar til Henrik Damsgaard, som han kan regne på. 

 

h) DM Festen 2020 

DM Festen 2020 ser ud til at blive aflyst. Der tages endelig beslutning i marts måned. Der er lige 

nu tale om et arrangement i efteråret. Det er ikke en egentlig DM Fest, men en markering af 

aarhusiansk idræt. 

 

 

5.   Sportsudvalget, SW 

i)  

 

6. Kommunikationsudvalget, HP 

j)  

 

7. Faglig drøftelse 

k) Kongelunden 

 

HPU viser slides med resultatet af visionsrapporten. Tidsplanen er, at den endelige 

gennemlæsning sker på mandag. 

Navnet endte med at blive Idræts- og aktivitetsmiljøer i Kongelunden. 

Afsender bliver Eliteidræt Aarhus, Idrætssamvirket, Team Danmark, Aarhus Universitet og DIF. 

Så kommer der en analyse af idrætstrends og hvad det har af betydning på Kongelunden. Der 

ser vi lidt ind i fremtiden. 

3. boks:  

Der er lavet nogle konkrete udviklingsspor. 

Vi tillader os at udlede nogle  

Det bliver lige knap 100 sider. 

Budskabet: Helheden stemme ift. den ramme på de fem sider. Hvor bør man ud fra de fem 

sider, bevæge sig hen. Det har ikke været vores sigte på den korte bane at komme med 

løsninger på, hvordan det skal løses. 

En af konklusionerne omkring driften: hvilke elementer bør indgå i en fremtidig driftsmodel, og 

hvilke ting bør man undgå. 

Det andet budskab: man skal i gang med at udarbejde den driftsmodel. 

Ambitionerne på de tre spor: vi synes, at de ting, vi kommer ind på kommer ind på de ting, som 

var tanken i starten. 

Fremtidens idrætspark: Vi har kun et ønske om, at vi alle sammen skal det samme sted hen. Vi 

peger på fire ting: 

1.  

2. Ikke blot et nyt stadion, men også bedre faciliteter 

3. Ikke begrænser sig til et stadionsfunktionskrav 

4. At man interagerer med de andre miljøer i Kongelunden. 

 

Hvordan kommer man derhen? 

1. En realisering af de tre  
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Slutter af med at kigge på, hvor økonomien kommer fra. Der er ikke økonomi lige nu til alle de 

ambitioner, der er lige nu. 

JB, KM, SW har været med. 

 

JB: Foruden det kvalificerede fokus, så synes jeg, det er stærkt analysearbejde, der er leveret 

deri. Så udover budskabet, så har det også brugbare analyser. Jeg håber, at mange vil tage sig 

tid til at gå det igennem. 

 

KM: Det har været spændende at være med i. Det er et forbedret grundlag for de fremadrettede 

beslutninger, der skal tages. 

 

HF: Jeg synes, det lyder spændende og jeg synes, I skal benytte lejligheden for at få produktet 

afleveret og præsenteret for den administrative og måske også den politiske styregruppe. 

 

HPU: Der kan være en detalje i, hvordan det bliver præsenteret. 

Her er vi oppe på organisationsniveau med de fem afsendere. 

 

KM: Jeg tænker, at det skal bæres ind, for håndslaget med aktørerne, men det her er på en 

eller anden måde hele Kongelunden, der … 

Jeg tænker, at det er HPU, der skal ind med det. 

HPU: Jeg ser det på samme måde, men der kan være noget taktik i, at det ikke kun er mig, der 

kommer med det, fordi jeg også har haft en anden rolle i projektet.  

 

HPU: Det vil være naturligt, at Rådmanden får en kopi indleveret. 

 

Der er enighed i bestyrelsen om, at arbejdsgruppen finder ud af, hvem og hvordan rapporten 

skal præsenteres for div. styregrupper i Kongelunden samt relevante politikere. 

 

l) 7. klasse ESAA (Bilag #3) 

 

OK fremstiller et forslag om at etablere ESAA-klasser allerede fra 7. klasse. Der er tale om et 

basisår, hvor man kan blive på sin egen skole, men hvor man kan få afklaret, om ESAA og 

talentudvikling er noget for en. Samtidig vil opstart på ESAA allerede fra 7. kunne løse nogle af 

de problemstillinger, der er lige nu, bl.a. ift. valgfag i folkeskolen. 

 

GH: Som skolernes repræsentant i bestyrelsen, vil jeg gerne vide noget mere grundlaget for et 

sådan forslag. Der kan være gode grunde og det kan være den rigtige beslutning, men jeg 

savner en snak om det.  

Ok: Jeg mener, at det er loyalt, at vi starter med at løfte det i bestyrelsen og så gør eksternt 

med det. 

 

HPU: En bilateral snak om projektet med dem, der gerne vil være med til det. 

 

KI: Det er en god ting at gå videre med. Der er mange udfordringer ift. at skifte inden 8. 

KM: Vi skal gå videre med det. Ikke fordi vi skal gøre det, men fordi vi skal undersøge 

mulighederne. 

JC: Du skal gå videre med det, men det er også vigtigt at få forbundene med. Jeg tænker, at de 

er for unge til at indgå der, hvor vi foretager ESAA-aktiviteter. Jeg frygter, at man kommer for 

tidligt i gang. 

 

HPU: Hvor mange andre har de har sportsakademier? 

OK: 24 kommuner har talentakademier. 
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AT: To kommuner starter i 8. (Aarhus og Odense), de resterende 22 starter i 7. klasse. 

 

HD: Aldersskæringen er ikke det, der bekymrer mig, men mere om dem, der står i spidsen for 

det, gør det etisk korrekt, når det anbefales af f.eks. TD. 

 

OK: Min afgørende tanke med et basisår er, at man afklarer om det overhovedet er noget for 

en. 

 

8.  Eventuelt 

m)  

 

 

 

Næste Bestyrelsesmøde:  

Tirsdag den 18. maj kl. 15.00-17.00 

Alternativ dato: tirsdag den 25. maj kl. 16.00-18.30 

 


