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80. Referat bestyrelsesmøde, tirsdag d. 27-09-17 kl. 14:00-17:00. 

DOKK1 v. DLA - PIPER  

Deltagere:  

Ordstyrer: HPU 

NR, FA, MV, AVT, OK, SW 

Afbud: TR, TB, TA, KI  

 

0. Referat fra seneste møde 

underskrevet 

 

(Aftalt at fokus på mødet lå på punkterne 4 & 5. På den baggrund var der ingen 

orientering til referatet for punkterne 1 til 3.) 

1. Orientering Formanden, HP  

a) Orientering  

 

2. Orientering TD, AVT 

b)  Orientering 

 

3.  Status fra udvalgene 

 

 3.1 ESAA-udvalget, OK 

c) Orientering 

 

3.2 Status fra Erhvervsudvalget, HP/SW 

d) Orientering  

 

3.3 Sportsudvalget, SW 

e) Orientering  

 

3.4 Kommunikationsudvalget, HP/SW 

f) Orientering 

 

4. Økonomi/budget 

SW gennemgik afrapporteringsformen tidligere aftalt med Deloitte og Erhvervsudvalget. 

Der er oprettet et fundament for de forskellige økonomier og de enkelte balancer samt 

hovedtal blev gennemgået. Det blev aftalt at HPU og SW overvejer om der skal 

genereres et samlet udtryk på tværs af de enkelte økonomier og deraf om enkelte 

hovedtal skal samles. 

Det blev aftalt at SW skulle bede om en fremadrettet udspecificering af Deloitte, for at 

afdække den fremtidige forventning af samarbejdsaftalen med Deloitte. Dvs. hvad er 

ordinær revidering, hvad har været extra ordinær aktivitet etc. 

Blandt andet ifm. overgangen fra Civil- til Erhvervsstyrelsen har der været en del 

arbejde. 

I den forbindelse blev bestyrelsen orienteret om bestyrelsesmedlemskabet i FEIA, samt 

at SW nu officielt har titlen Daglig Leder (Direktør). EN beslutning der blev taget ifm 

overgangen til Erhvervsstyrelsen. 

 

Økonomi/budget (Bilag 1, udleveret på dagen) 

 

5. Faglig drøftelse 

g) Strategidrøftelse – (Bilag 3a, fokuspunkter) 

Statuspunkterne i Bilag 3a blev kort løbet igennem. 
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Statuspunkterne i bilag 3b omkring strategien for udvikling blev vendt. Der var fokus 

på følgende punkter: 11, 13 og 15. 

11: AASKO Kollegiet. Istandsættelse af bygningen skal revitaliseres. Det er 

erhvervsudvalget der skal kigge på processen i løbet af 2018. 

13: Trænerakademi. OK er med i projektgruppen som er i gang med at afsøge 

mulighederne for at etablere et Trænerakademi. Flere specialforbund herunder DBU, 

DHF samt DBF er en del af gruppen. 

15: Ceres Park & Arena (Atletion). Der er kommet gang i arbejdsgruppen for at 

belyse behovet for at få udviklet Arenaen. 

 

h) Sport & Fritidspolitikken (Bilag 5) 

Politikken blev fremlagt og rost af bestyrelsen, som områder der bakkes op omkring. 

i) Nationalt Elitesportscenter (NEC) / Sportens Hus 

NEC: 

j) Valg til bestyrelse (Bilag 6) 

SW gennemgik den kommende proces mhp valg til bestyrelsen. 

2 personer HPU & TR er udpeget af Erhvervs- og Kontaktudvalget. HPU afsøger med 

TR om TR ønsker at genopstille. HPU genopstiller. Andre kandidater blev drøftet. 

TD: AVT fortsætter og fremsender en bekræftende mail fra TD. 

IS: Ikke til stede, SW kontakter dem. 

Uddannelsesinstitutionerne: SW og OK kontakter dem mhp på indstilling og muligt 

valg. 

DIF: MV ønsker ikke genopstilling, FA ønsker genopstilling. KI kontakter SW. 

Den foregående valghandling igangsættes. 

 

6. Evt.  

Bestyrelseskalender 2018 (Bilag 7, kalender) 

Godkendt 

 

Næste Bestyrelsesmøde: 

 

20/11 Mandag kl. 16.00 – 18.30 

23/11 Torsdag kl. 16.00 – 18.30 

 

Steffen Wich, sep 2017 


