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76. Referat for bestyrelsesmøde/strategi, torsdag d. 22-09-16 kl. 14:00-17:00 

Aarhus Rådhus, lokale 020 (kaffe, vand og sandwich etc.) 

Deltagere: HPU, HAP, MV – OK, FA & SW 

Afbud: TR, TA, KI, TB, NR 

 

Ordstyrer: Formand – Henrik Puggaard  

 

0. Referat fra seneste møde 

Underskrives (www) 

 

1. Økonomi SW  

a) Budget og regnskab (Bilag 1 udleveres på mødet) 

Sw gennemgik oversigten fra Deloitte. Den nye oversigt skal benyttes til at få kvartalsmæssig 

syn for budgaet og regnskab for EIA. Første gang er 1. kvartal 2017. 

Samtidigt blev status på økonomi og budget for 2016/17 godkendt. 

SW undersøger forhold med kommunalselvforsikring ift. bestyrelsesmedlemmernes 

ansvarsforsikring. 

b) Regnskaber: ONF + EIA (Bilag 2 udleveretpå mødet) 

SW orienterede bestyrelsen om regnskaberne for ONF og EIA. 
 

2. Orientering TD  

c) Team Danmark, v. Hanne Pedersen 

HAP orienterede om at Talentprogrammet er nedlagt. Dette ud fra konklusionerne i den netop 

færdige evaluering. 

TD lancerer det nye kommende støttekoncept, hvor der er implementeret nye strukturer. 

ATK 2.0 bogen er blevet lanceret og er efterfølgeren til den første bog om ATK træning. 

TD arbejder på at få en del af basalkurserne indkørt via E-learning. 

 

  
3. Status fra udvalgene 

 
  3.1 ESAA-udvalget - OK  

I. Sportslig status 

ESAA leverer stadigvæk mange fornemme resultater, både nationalt og internationalt. 

d) OL 

Aarhus var historisk godt repræsenteret ved OL og også leveringsdygtig i medaljerækkerne. 

e) Fra talent til verdensklasse 

Projektet fortsætter i 2017, ikke mindst på baggrund af de fine resultater. 

f) Talentudvikling 

Talentudviklingen er på dagsorden hos ESAA. Ikke mindst med foredrag og debat onsdag d. 

23/11, hvor 100 personer deltager i samarbejde med AU. Morten Bennekou afholder foredrag 

i samarbejde med ESAA og IS. 

    

II. ESAA Hjemmeside 

g) www.esaa.dk  

ESAA.Dk er kommet fuldt op at køre. En flot hjemmeside der er optimeret til fremtiden. 

 

III. Trænerakademi 

OK redegjorde for tankerne bag, at oprette et Trænerakademi. Gerne i samarbejde med DIF 

og Specialforbundene. Bestyrelsens var enige om at undersøge videre løbende, hvilke 

muligheder der foreligger. 

 

http://www.esaa.dk/
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3.2 Status fra Erhvervsudvalget – HP/SW 

SW oplyste at Eliteidræt Aarhus (ESAA) havde modtaget en fornem pris fra Erhverv Aarhus, 

for lang tids målrettet arbejde for Elite- og talentudvikling. Prisen blev overrakt i Hermanns 
Saloner. 

h) Status fra møde 01/09 

Der er nu endegyldigt foretaget et skifte, således at EIA sorter under Erhvervsstyrelse. Denne 

afklaring giver ro og i bilag 1 er strukturen gengivet. 

i) AASKO Kollegiet 

Der har været beboermøde på AASKO-kollegiet. Meget fin tilbagemelding. Der er indkaldes 

snart til møde om de videre planer mht. istandsættelse etc. 

j) DM Festen 

DM Festen flyttes til Hermanns Saloner og foregår i samme koncept, men med lidt færre 

tilskuere. Det er lørdag d. 4/2. Bestyrelsen er inviteret. 

 
3.3 Sportsudvalget SW  

k) NEC konference 

Arbejdet med at etablere Aarhus som en del af det nye Nationale Elitesportscenter er i fuld 

gang. Vi har tidligere udsendt et oplæg, hvor Aarhus byder ind på dette som lokation. 

Arbejds- og styregruppen i TD/DIF har dog valgt at København bliver centrum for denne del, 

og processen er nu at man har investeret Odense, Aalborg og Aarhus til at være partnere på 

regionalt niveau med setups efter eget valg, men i tæt samarbejde med København. Der er 

udsendt et kommissorium, hvor dette er præciseret og fokus for den videre proces er 

beskrevet.  

Der har været afholdt en workshop for disse kommuner i Brøndby den 15/9 – hvor Aarhus 

tilkendegav deres opbakning til projektet.  Planen er at Aarhus Kommune (Eliteidræt Aarhus) 

i samarbejde med Aarhus Universitet fredag den 25/11 afholder en lokal workshop for 

udvalgte eliteklubber, forbund, uddannelsesinstitutioner og regionale aktører, mhp at 

etablere opbakning og forventningsafstemning til hvordan et Aarhus/regionalt setup for NEC 

kan se ud, samt skyde den videre proces i gang. Vi forventer 50-60 deltager på dagen 

l) Sportsoversigt (Bilag 3) 

SW gennemgik kort den årlige status på de enkelte klubber og forbund. 

 

3.4 Kommunikationsudvalget HP  

m) Status 

HP og SW afholder møde pga. af oplæg. Dette vendes på kommende bestyrelsesmøde. 

 
4. Udvikling / fremtid  

n) Strategi notat (Bilag 4) 

SW og OK gennemgik strateginotatet. 2016 nærmer sig sin afslutning og de enkelte punkter 

blev vendt. 

 
5. Evt.  

  Næste Bestyrelsesmøde: 

 

Mandag d. 21.11 2016 kl. 16:00-18:30  

(Torsdag 24.11 2016 kl. 16:00-18:30 – backup)  

 

Kalender (Bilag 5) 

 

Steffen Wich, september 2016 


