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74. Referat fra bestyrelsesmøde, onsdag d. 24-02-16 kl. 16:00-18:00 

Lett Advokater v. Henrik Puggaard (kaffe, vand og sandwich etc.)  

Deltagere: KI, HP, FA, NR, OK & SW 

Afbud: HPU, MV ,TB, TR, TA 

Ordstyrer: Næstformand – Kurt Iversen  

 

0. Referat fra seneste møde 

underskrevet (Link) 

 

1. Orientering Formanden, HP  

a) Orientering 

 

2. Orientering TD, HP  

b) Vigtigste, ny direktør – nyt støttekoncept har været i høring og skal præsenteres for 

bestyrelsen i næste måned.  

Dertil kommer ny organisationsændring som sandsynligvis præsenteres i maj. 

Fokus er på OL, dvs. kvalifikation, antal deltagere, logistik etc. 

Talentprogram er under evaluering. I den udleverede tryksag er 12+1 af udøvere 

fra/gennem Aarhus. Der har været 80 udøvere i gennem talentprogrammet og pt er der 

53. Evalueringerne er positive, da de giver en bekræftelse af fokus for atleten og 

samtidigt åbner op for den super service, som elite atleter modtager. Nogen forbund har 

dog ytrer, at det kan være svært ved at udpege talenterne.  

Talentprogrammet koster ca. 300.000,- kr. 

 

NR: Meget prestige i strukturelt forløb inkl. kvalitetsstempel for pengene. 

OK: regionale muligheder i samarbejdet, hvis kommunerne er med omkring talenterne. 

 
 

3.  Status fra udvalgene 

 
3.1 ESAA-udvalget, OK 

c) Orientering  

ESAA Kids projekt er i gang. Morten Brammer er tilknyttet 3 dage i virksomhedspraktik 

hos ESAA. Primært for ESAA Kids, men arbejder også med dokumentation etc. 

Samarbejde med forskellige institutioner på de videregående uddannelser. Bla. nyt 2-

årigt forløb som forberedelse til en bachelor uddannelse. Forløbet er specielt interessant 

for teamsport udøvere. Der har således været møde med, Erhvervsakademi Aarhus, Via 

University College og Aarhus Universitet.  

En ny ”gren” er blevet tilføjet ESAA på ungdomsuddannelserne. Nemlig Viby Gymnasium 

med HF & HF+. Her er første år kommet ca. 6 ansøgere. 

 

d) Optag på uddannelserne 

Status på ansøgningsmængden. Der er lidt flere ansøgere på ungdomsuddannelserne og 

lidt mindre på folkeskolen i år. Men i alt er der ca. 300, som er det samme niveau som 

sidste skoleår. 

Niveauet på ungdomsuddannelserne er meget afklaret, her er ikke mange ansøgere som 

er i tvivl om hvad der kræves af det sportslige niveau etc. 156 ansøgere – 124 

godkendte svar. Marselisborg Gymnasium har f.eks. 30 ansøgere på den 4-årige linje og 

35 på den 3-årige. 

Risskov Gymnasium har 18 ansøgere.  
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I folkeskolen er der lidt mere blandet niveauer. Folkeskolen mangler generelt en ekstra 

9. klasse for at opfylde behovet, men der er ikke struktur/økonomi til en klasse mere pt. 

Der bliver efter al sandsynlighed etableret 3 fulde 8.klasser og ca. 10-15 elever kan der 

blive plads til i 9. klasse. 

Der er ingen nye idrætsgrene på ESAA i det kommende skoleår. 

 

e) Budgetmål (Bilag 1)  

ESAA arbejder stadigvæk med en ATK tilgang, selvom disse kvalitative mål foretages. 

Det overvejes om der evt. skal laves noget PR på området.  

Der er taget 420 ESAA udøvere, fordelt på 26 sportsgrene – og trænerne Har inddelt 

dem i tre kategorier:  

 

1) Andel af ESAA-elever, som deltager på internationalt niveau = landshold eller 

konkurrence på internationalt niveau.  

2) Andel af ESAA-elever, som deltager på højeste nationalt niveau = bedste nationale 

rækker eller konkurrencer på nationalt niveau.  

3) Andel af ESAA-elever, som deltager på regionalt niveau = regionale/lokale turneringer 

– konkurrencer i Aarhus og omegn. Tallene i sig selv er en ”succes”, men bruges mere 

som en status-pejling. 

 

3.2 Status fra Erhvervsudvalget, HP/SW 

f) Regnskab status Deloitte 2015 /kommune 

Det har været en meget lang proces med at få afklaret om Fondens regnskab hører 

under Erhvervs- eller Civilstyrelsen. Sagen er nu til endelig udtalelse/afgørelse hos 

Erhvervsstyrelsen. Der er generelt små forskellige på det regnskabsmæssige/økonomiske 

i hvilken styrelse Fonden ender med at blive underlagt. Men på de formeller krav er der 

stor forskel. Derfor ønsker Fonden stadigvæk at høre under Civilstyrelsen. Afgørelsen 

kommer i løbet af 4 uger, hvorefter revisionen v. Deloitte har 8 dage til at færdiggøre 

regnskabet. 

Det skal bemærkes at bogføringen og udkast til regnskab foreligger, så der afventes 

”kun” regnskabsform, da der er forskel i de 2 styrelser krav til regnskabsaflæggelse. 

g) DM-fest – evaluering 

DM festen var generel en super aften. En del problemer med leveringen af maden til 

tiden, men forret med netværk var en succes. Dertil var showet det bedst til dato. Der er 

en løbende evaluering i gang, som har et afsluttende fokus omkring de kommende års 

afvikling. 

h) Nationalt Elitesportscenter (NEC) – status (Bilag 2) 

Flyttet til punkt o) 

i) Kollegierne – status/renovering 

Da Fonden overtog AASKO Kollegiet, var det bla. med henblik på en kommende 

renovering. Derfor er de lejekontrakter der er indgået med lejerne efter overtagelsen, 

haft en opsagt dato bagkant. Derfor er der nu opstået en problematik omkring opsigelse 

og forlængelse. Der er pt. ingen synlige tegn på at en renovering er på vej, så Fonden 

skal forholde sig til hvornår den nye dato bagkant skal være. SW drøfter forholdt med 

KPU og TR. 

 
3.3 Sportsudvalget, SW 

j) TD høringssvar (Bilag 3) 

Aarhus Kommune har afleveret et høringssvar på TDs kommende støttekoncept. SW 

gennemgik kort hovedlinjerne. 

k) Sports Tailgate 2017 – talentseminar 

Elite Sportsnetværket (AGF Fodbold, SK Aarhus, Århus Håndbold og Bakken Bears) er 

med i et projekt med K 2017. Dette projekt understøtter vi med afholdelse af et 

Talentseminar. Det betyder at der hentes 4-5 internationale U-hold til Aarhus i august 
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2017, samt aft der afholdes et talentseminar med Aarhus Universitet. Arbejdet er gået i 

gang og vil være til efter evalueringen i sep/okt 2017. 

l) Nyt forbund – Dansk Klatreforbundet 

SW har haft drøftelser og møder med en Forbundet og den lokale klub. Anderledes, men 

med et spændende perspektiv. 

 

3.4 Kommunikationsudvalget, HP 

m) Intet nyt 

 

4. Faglig drøftelse 

n) Elitekommunerne - nytænkning (Bilag 4) 

OK & SW har deltaget i arbejdet med at nytænke Elitekommunernes virke og fokus. 

Processen er pt. i gang og vil færdiggøres i løbet af 2017. 

o) NEC / Aarhus Universitet – samarbejde 

SW fremlagde processen (Bilag 2) i samarbejde med NR. Der mangler nu kun et 

afsluttende møde med Aarhus Universitet og rektoratet. Her efter skal det afklares om 

Fonden i samarbejde med AU skal fremsendes en afsluttende ”rapport” til 

arbejdsudvalget i DIF/TD. 
 

5. Evt.  

 

Næste Bestyrelsesmøde: 

 

Tirsdag d. 17.05 2016 kl. 16:00-18:30  

(Onsdag 25.05 2016 kl. 16:00-18:30 – backup)  

 

Steffen Wich, februar 2016 
 


