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77. Referat bestyrelsesmøde, mandag d. 21-11-16 kl. 16:00-18:30 

Atletion v. ESAA kontoret (kaffe, vand og sandwich etc.)  

Deltagere: KI, FA, HPU, MV 

Afbud: HAP, TOB, TA, TR, NR 

Ordstyrer: Formand, HPU  

 

0. Referat fra seneste møde 

underskrevet 

 

1. Orientering Formanden, HP  

a) Orientering 

HP  
 

2. Orientering TD, HP  

b)  Orientering - afbud 

 

3.  Status fra udvalgene 

 
 3.1 ESAA-udvalget, OK 

c) Orientering 

Fuld gang på ESAA-området. Mange projekter er i gangsat. 

d) Optagelsesproces på uddannelserne 

Startskuddet til infomøderne er affyret. De kommende måneder vil der blive afholdt 

mange info møder om det kommende optag til ESAA skoleåret 17/18. 

e) Talentinspirationsaften 

Der afholdes stor Talentinspirationsaften med hovedtaler Morten Bennekou. Fuldt 

besat og afholdes sammen med idrætssamvirket. 

 
3.2 Status fra Erhvervsudvalget, HP/SW 

f) Regnskab rapporteringsmodel 

Den netop færdiglavede rapporteringsmodel blev gennemgået. Den er lavet i 

samarbejde med Deloitte og vil danne base for fremtidens afrapporteringer. 

g) DM-fest  

DM festen afholds som noget nyt i Hermans. Konceptet er det samme. 

h) Nationalt Elitesportscenter (NEC) – status 

Aarhus Kommune og Aarhus Universitet, i samarbejde med Team Danmark, indbyder 

til workshop om: Aarhus/regionen som del af NEC, Nationalt Elitesportscenter 

DIF/TD har lanceret visionen om et Nationalt Elitesportscenter og arbejder mod en 

lancering 2017-2018 af de første initiativer. Det er Aarhus en del af, og målet med 

workshoppen er at interessenter/målgrupper i Aarhus/regionen deltager i at 

fastlægge rammer og vilkår for denne. 

Målgruppen for workshoppen: Aarhus og omkringliggende kommuner, Aarhus 

Universitet samt uddannelser i regionen, specialforbund/eliteklubber med atleter i 

den internationale elite, herunder atleter, trænere og sportschefer etc. 

TD/DIF Arbejdsgruppen arbejder med udgangspunkt i et kommissorium. 

i) Sportens Hus 

Lejekontrakt er snart på plads med overtagelse fra d. 1/11-16. 15 medlemsskaber 

danner grundlaget for økonomien i projektet. Budget og tekst til Medlemskab blev 

fremvist. 
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j) AIF tildelinger (Bilag 1) 

Seneste tildelinger fra AIF blev kort gennemgået til orientering. 

 
3.3 Sportsudvalget, SW 

k) Ansøgninger (Bilag 2) 

Seneste tildelinger Kraftcenterne under EIA blev kort gennemgået til orientering. 

l) Årets træner (Bilag 3) 

Efter indstilling fra Sportsudvalget, blev de nominerede samt vinderen, Mikkel 

Larsen, godkendt. 

 
3.4 Kommunikationsudvalget, HP 

m) Oplæg (Bilag 4) 

På baggrund af notatet, blev det vedtaget at der skulle arbejdes videre med 

processen. 

 

4. Faglig drøftelse 

n) Trænerakademi 

OK fremlagde visionerne om muligheden for at etablere et Trænerakademi i Aarhus. 

Forbundene, NEC, DIF/TD, Uddannelserne i byen etc. er positive overfor ideen. 

Bestyrelsen var enige om, at der lå et potentielt udviklingsområde med etablering af 

et Trænerakademi. 

o) NEC / Aarhus Universitet – workshop (Bilag 5) 

Se punkt 3.2.(h) 
 

5. Evt.  
 

Næste Bestyrelsesmøde: 

 

Onsdag d. 22.02 2017 kl. 16:00-18:30  

(Mandag 27.02 2017 kl. 16:00-18:30 – backup)  

 

Steffen Wich, november 2016 
 


