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75. Referat fra bestyrelsesmøde, tirsdag d. 17-05-16 kl. 16:00-18:30 

Rådhuset lokale 377 (kaffe, vand og sandwich etc.)  

Deltagere: HP, HAP, FA, MV – OK, SW 

Afbud: KI, TR, NR, TB, TA 

 

Ordstyrer: Formand – Henrik Puggaard  

 

0. Referat fra seneste møde 

underskrevet (uploadet) 

 

1. Orientering Formanden, HP  

a) Orientering 

HP orienterede om møder med DIF. 
 

2. Orientering TD, HAP  

b)  Orientering 

HAP orienterede omkring lanceringen af TDs nye støttekoncept for perioden 2016-20. 

Sløret løftes i KBH d. 9 juni. Indholdet omfatter f.eks. Innovation, samspil etc.  

  

3.  Status fra udvalgene 

 

 3.1 ESAA-udvalget, OK 

c) Orientering 

Optagelsesprocessen er nu færdiggjort og der afventes nu om de godkendte på 

ESAA, benytter sig af deres optagelsesbrev. Forløbet med optag på 

ungdomsuddannelserne er lettere, da der ikke er mange afslag. På UU er afklaringen 

større i ansøgningsfasen end ved optag til folkeskolen.  

For at i mødekomme problemerne med optagelsesprocessen til ESAA, arbejdes der 

på en Pre-Esaa model ude i sportsmiljøerne. 

 

ESAA er på vej med en ny hjemmeside, som kan lanceres efter sommerferien.  

Den er optimeret ift. PDA-enheder etc. 

 

Politisk forankring. 6 sportsklubber har taget i mod tilbuddet om en gennemgang af 

SATE-analyser og dialog/sparring angående talentudvikling i en bred kontekst. 

 

Et nyt tiltag bliver en foredragsrække på 8-13 foredrag, som afholdes primært for de 

folkeskolelærere som har direkte berøring med ESAA-klasser.  

 

ESAA arbejder hårdt på at få den endelige accept af, at flytte EAS konference til 

Aarhus i 2017. Den skal afholdes i samarbejde med Aarhus universitet. 

 

d) Klagesag 

Klagesagen blev gennemgået. Det er stadigvæk vigtigt at, argumenterne og 

kommunikation i disse sager, er synlig for klagegiver. 

 
3.2 Status fra Erhvervsudvalget, HP/SW 

e) Regnskab status Deloitte 2014/15. Endelig afgørelse. (Bilag 1) 

Regnskabet fra ONF blev underskrevet. 

Forløbet om tilhørsforhold under Civil- eller Erhvervsstyrelsen blev fremlagt. 

Det konkluderes nu, at Fonden Eliteidræt Aarhus’ virke hører under 

Erhvervsstyrelsen. Bestyrelsen vælger at tage afgørelsen til følge og ikke anke 
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afgørelsen. Det betyder at der skal arbejdes med vedtægterne og der generelt er et 

øget krav til formalia under Erhvervsstyrelsen. 

  

f) DM-fest 

DM-festens koncept drøftes i Aarhus Kommune pt. Der er ikke en afklaring endnu. 

 

g) Nationalt Elitesportscenter – NEC (Bilag 2) 

h) NEC Aarhus konference 

g) & h) slået sammen. 

SW redegjorde for status. Herunder at Rådmanden afsender et brev i samarbejde 

med Aarhus Universitet, med henblik på en videre positiv dialog. Dertil ønsket om en 

fælles konference i Aarhus i oktober. Det blev aftalt at SW kontakter Knud Skadborg, 

TD (Medlem af faggruppen omkring NEC) og afstemte indholdet af brevet. 

 

i) AASKO Kollgiet sommerudlejning 

SW redegjorde for, at det fra sommer 2017 er muligt at lave 13 værelser fra 1/7-

15/8 på Aasko. 

 
3.3 Sportsudvalget, SW 

j) Ansøgninger (Bilag 3) 

Indstillingerne fra Sportsudvalget blev godkendt.  

Herunder også ansøgningerne til ONF. 

 
3.4 Kommunikationsudvalget, HP 

k) Status 

Det blev aftalt at der afholdes et møde omkring kommunikationsudvalget. SW 

indkalder. 

 

4. Faglig drøftelse 

l) 2 ansøgninger fra damehåndbold miljøet i Aarhus (Bilag 4) 

Efter en gennemgang af ansøgningerne, situationen og problemstillingen, blev det 

besluttet at SW kontakter begge ansøgere for en yderligere drøftelse.  

Derefter skal Sportsudvalget tage endelig stilling til tildeling. 

 

m) 2 rivaliserende svømmeklubber 

Det blev kort vendt problemstilling i svømmeklubberne angående svømmetider, 

ESAA-samarbejde etc. 
 

5. Evt.  
 

Næste Bestyrelsesmøde: 

 

Torsdag d. 22.09 2016 kl. 14:00-17:00  

 

Steffen Wich, maj 2016 


