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78. Referat bestyrelsesmøde, onsdag d. 22-02-17 kl. 16:00-18:30 
Atletion v. lokale 23 (kaffe, vand og sandwich etc.)  
Deltagere:  
Afbud: HPU, HP 
Ordstyrer: Formand, HPU   0. Referat fra seneste møde underskrives   1. Orientering Formanden, HPU  a) Orientering  

2. Orientering TD, HP  b)  Orientering  3.  Status fra udvalgene   3.1 ESAA-udvalget, SW/OK 
c) Orientering ESAA Kids er i gang. Der er dialog løbende med B & U om deres deltagelse i projektet. d) Optagelsesproces på uddannelserne Det ser fint ud med ansøgninger både på folkeskolen samt på de videregående uddannelser. OK fremviste tallene og henledte til de udfordringer der er for ESAA med fortsat store optag.  3.2 Status fra Erhvervsudvalget, HP/SW 
e) Regnskab rapporteringsmodel (Bilag fremvises) Der arbejdes fortsat med forædlingen af regnskabsmodellen ifm ændring til Erhvervsstyrelsen. Bilagene blev fremvist og gennemgået. f) DM-fest DM Festen blev afholdt i Hermans Saloner i Tivoli Friheden. Der var stor ros til afviklingen i de nye rammer. Næset års DM fest er lørdag d. 3/2-18. g) Nationalt Elitesportscenter (NEC) – status Der afventes den endelige rapport fra arbejdsgruppen TD/DIF. Det peger på en model med centralisering i KBH med regionale centre i Aalborg, Aarhus og Odense.  3.3 Sportsudvalget, SW 
h) Finansiering af sportsgrene (Bilag fremvises) Eksempler på samlet financiering blev fremvist og gennemgået. i) Haltider (TD Halllen / SK Aarhus) SW redegjorde for processen omkring Aarhus Uniteds tilblivelse i asken fra Aarhus United. Aarhus United skal sandsynligvis starte om med base i Atletion.   3.4 Kommunikationsudvalget, HP/SW 
j) Status – intet nyt  4. Faglig drøftelse k) Strategidrøftelse Det blev vedtaget at det var tid til en gentænkning af startegien. Der skal på kommende bestyrelsesmøde afstemmes proces, form, deltagere etc. 
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Det blev foreslået at nedsætte et strategiudvalg, der kunne fremlægge for bestyrelsen. l) Sport & Fritidspolitikken Emner til Sports- & Fritidspolitikken blev vendt. Følgende punkter har relevans: NEC TD – Sportenhus – regionalt setup KC-miljøerne og faciliteter NRGI Park – Elitesportens udvikling Nyt fokus for samarbejde med Specialforbundene Trænerakademi Summercamps og træningsjer  
5. Evt.   

Næste Bestyrelsesmøde:  Tirsdag d. 16.05 2017 kl. 16:00-18:30  (Mandag 23.05 2017 kl. 16:00-18:30 – backup)   Steffen Wich, marts 2017  


