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81. Dagsorden bestyrelsesmøde, torsdag d. 7-12-17 kl. 16:00-18:00. 

DOKK1 v. DLA PIPER  

Deltagere: Henrik Puggard (HP), Thomas Ahrentz (TA), Anders V. Tinning (AT), Steffen Wich 

(SW), Ole Keldorf (OK), Anton Elsner (AE) og Thomas Ransborg (TR). 

Afbud:  

Finn Andersen, Torben Rasmussen, Kurt Iversen, Michael Vogelius, Torben Bisbo og Niels Rask.  

  

Ordstyrer: Formand, HP  

 

0. Referat fra seneste møde 

Underskrevet og godkendt 

 

1. Orientering Formanden, HP  

a) Orientering 

HP kort orientering. Se mere i punkt 6 omkring EIA valg 

 

2. Økonomi, AE 

Status gennemgang v. Anton Elsner (Bogholder) 

Overblik over aktiviteter i Fonden Eliteidræt Aarhus. Alt bliver nu overført til e-conomic, 

dog er budgettallene endnu ikke overført til systemet 

 

Udlevering af oversigt over Fonden Eliteidræt Aarhus’ betalingsgrupperinger     

 

Aftale med kollegiekontoret og Anett Dagø er opsagt, fremover bliver alt behandlet i e-

comic. Dog ikke Oluf Nielsen Fonden på grund af prisen i forhold til antallet af posteringer  

 

Den øvrige økonomi foregår igennem det kommunale system. 

 

AU Elitesport er grundet nyt setup ikke længere en del af grupperingerne og betalingen.        

 

Der afleveres regnskabsoversigt med råbalance (+ forklaringsprosa), likviditet og budget   

 

3. Nationalt Elitesportscenter (NEC) / Sportens Hus,  

Status gennemgang v. Thomas Ransborg (NEC projektmedarbejder) 

 

NEC 

Orientering omkring den overordnede NEC proces. NEC rapport fra foråret 2017, peger på 

et nationalt NEC i København med et regionalt NEC i Aarhus, Aalborg og Odense  

 

Der er udarbejdet materiale om en placering ved Atletion med styrketræningsfaciliteter, 

specialtræningsfaciliteter, Team Danmark behandlere, kollegier, café mm. inden for det 

samme område for enden af Stadion Alle  

 

Team Danmark har udpeget en ny projektdirektør, der skal være tovholder for projektet, 

og der arbejdes på at lave et fælles kommissorium mellem Team Danmark, DIF, Aarhus 

Kommune, Aarhus Universitet og VIA University College. I kommissoriet foreslås det, at 

der nedsættes en arbejdsgruppe med de involverede parter, der i udgangen af 2018 skal 

orientere om deres anbefaling i forbindelse med en etablering af et NEC i Aarhus      

 

 

 

Istandsættelse Sportens Hus 



ESAA - Eliteidræt Aarhus - Stadion Allé 70 - 8000 Aarhus C - tlf. 89 40 48 22 

 

Team Danmark har valgt at flytte sit behandlerteam/fagkonsulenter fra Aarhus Universitet 

og tilbage på Atletion i Sportens Hus. Det kræver istandsættelse af de nuværende lokaler, 

og lokalerne vil stå klar 1/4-2018. Processen har været i gang siden september, men på 

grund af ventetid på byggetilladelsen, bliver projektet først sendt i udbud i slutningen af 

december 

 

Tegningerne for projektet blev gennemgået på mødet, og der bliver oprettet 

behandlerrum, kontorlokale og lægeklinik i Sportens Hus, ligesom cardiolokalet flyttes til 

bygningens 1. sal      

 

Da Team Danmark flytter på Atletion d. 1/1 (i praksis allerede d. 20/12), er TimeOut 

lokalerne blevet indrettet til midlertidige lokaler med behandlerbåse og kontor. Dette vil 

være en midlertidig løsning fra d. 1/1 – 1/4, indtil lokalerne i Sportens Hus står klar til 

brug   

 

Ændringerne kommer til at påvirke medlemmerne i Sportens Hus. De har dog stadig 

mulighed for at benytte den store del af træningssalen, glasburet og køkkenet  

 

4. Orientering TD, AT 

b)  Orientering 

 

AT er med i Aarhus til Team Danmark flytningen d. 20/12, og hjælper til med at klargøre 

de midlertidige lokaler i TimeOut 

 

Samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Aarhus Kommune udløber 2018 og skal 

genforhandles. Men grundet NEC-processen har begge parter valgt at forlænge den 

nuværende aftale med et ekstra år, så aftalen i stedet løber til 2019  

 

 

5.  Status fra udvalgene 

 

 5.1 ESAA-udvalget, OK 

c) Orientering 

  

 Infomøde d. 29/11 med ca. 600 deltagere 

   

Nye sportsgrene i ESAA samarbejdet: Triatlon og cykling.  

Forbedret samarbejde: Gymnastik og dans   

 

Kommende optagelses proces slutter 1/4 – 2018, inden da skal den nye aftale forlænges 

med Børn og unge. Begge parter er dog positive omkring en forlængelse 

 

Udvidet samarbejde med musikskolen 

 

Sport Summit 

OK foreslår et sport-topmøde i Aarhus hvert 2. år, der skal sætte Aarhus på det 

internationale sports-verdenskort og sikre større international orientering mod Aarhus  

 

Aarhus er stærk på dual carreer og OK opfordrer til at der gøres mere på det 

internationale område  

 

HP er umiddelbart positiv overfor ideen, men ønsker beskrivelse af projektet (why and 

how) samt et budget   

 

Sponsorater 
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OK ønsker, at der bliver truffet en beslutning omkring sponsorater fremadrettet. Der 

ønskes en afklaring om den fortsatte strategi i forhold til, om ESAA skal være offensive i 

jagten på sponsorer eller droppe ideen  

 

ESAA Award 

Årets ESAA Award uddeles i samarbejde mellem ESAA, Aarhus Stiftstidende og Proshop. 

Nominerede er fundet og der skal træffes endelig beslutning om vinderen 

 

5.2 Status fra Erhvervsudvalget, HP/SW 

d) Orientering  

 

 AASKO kollegiet.  

 Renoverings/ombygnings proces skal formentlig påbegyndes i 2018, og 

SW understreger vigtigheden af, at der til det kommende EIA bestyrelsesvalg bliver 

peget på en kandidat, der har viden og ”know how” omkring en sådan proces   

 

Marselisborg gymnasium 

Ændringer i bestyrelsen for Marselisborg Gymnasium, SW opfordrer til, at der peges på 

en kandidat fra eliteidrætsområdet, da Gymnasiet er ESAA’s største 

uddannelsessamarbejdspartner målt på antallet af ESAA elever  

 

5.3 Sportsudvalget, SW 

e) Ansøgninger (Bilag #1) KC-ansøgninger, Royal & ONF  

  

 Behandlingsmøde aflyst på grund af sygdom. Fremsendes i stedet til godkendelse 

 

f) Årets træner & DM festen (Bilag #2) 

 

 Der blev til mødet udvalgt 3 nominerede til Årets træner (på baggrund af bilag 2) 

Følgende kandidater blev udvalgt: Stefan Dines - Floorball, Torbjørn Gasbjerg – 

Orientering, Bjørn Sørensen – Svømning  

 

Vinderen afgøres igennem en doodle afstemning for EIA bestyrelsesmedlemmer (SW 

sender ud efter EM i svømning) 

 

Hæderspris til DM Festen. Sponsoreres af DLA Piper, og der peges på Stig Tøfting  

 

 SW orienterede om uddelingen gennem Aarhus Idrætsfond (AIF)  

 

5.4 Kommunikationsudvalget, HP/SW 

g) Orientering 

 

Ingen bemærkninger 

 

6. Valg til bestyrelsen, HP/SW 

 

Valg d. 15/01-2018 

AT fortsætter i bestyrelsen på vegne af Team Danmark. 

Formanden i Idrætssamvirket fortsætter (TA fortsætter dog ikke som formand i 

Idrætssamvirket) 

 

Risskovs Gymnasiums rektor (Gitte Horsbøl) er indstillet for uddannelsesinstitutionerne 

 

DBU + Atletik kan have interessante kandidater 
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På erhvervssiden kan Rune Kilden være et bud sammen med Morten Albæk (Vestas) og 

Esben Kjeldsen (Olav De Linde)  

 

 

7. Faglig drøftelse 

h) Arena 2020 

  

SW orienterer om planerne for Arenaen i 2020, hvor den nuværende forpagtningsaftale 

med Aarhus Elite ophører. Samarbejde med arkitekt omkring en visionsplan for bygningen 

i samarbejde med Idrætssamvirket, Aarhus Håndbold, Aarhus United, Atletik 

samarbejdspartnere, der er interesserede i at være en del af et samlet setup 

 

8. Evt.  

 

Ingen bemærkninger 

 

Næste Bestyrelsesmøde: 

 

13/02 Mandag kl. 16.00 – 18.30 

29/02 Torsdag kl. 16.00 – 18.30 

 

 


