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82. Referat bestyrelsesmøde, onsdag d. 21-03-2018 kl. 16:00-18:00. 

Ceres Arena, mødelokale 23, 2. sal (kaffe, vand og sandwich etc.)  

 

Ordstyrer: Formand (HP) 

 

Deltagere:  

Henrik Puggard (HP), Kurt Iversen (KI), Karsten Munkvad (KM), Jens Bundgaard (JB), Lars 

Lindstrøm, Gitte Horsbøl (GH), Niels Rask (NR), Steffen Wich (SW), Ole Keldorf (OK), Thomas 

Ransborg (TR) 

 

Afbud: Anders V. Tinning (AT) 

 

Velkomst og præsentation af ny bestyrelse HP/SW 

Kort gennemgang af medlemmerne i den nye bestyrelse, derudover blev der af HP lagt 

op til at finde et nyt erhvervsmedlem til bestyrelsen.  

 

Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer: 

Gitte Horsbøl, Rektor Risskov Gymnasium 

Lars Lndstrøm, Sportschef Dansk Orienterings-Forbund 

Karsten Munkvad, Formand Dansk Atletik Forbund 

Jens Budgaard, Formand Idrætssamvirket, Daglig leder AU Elitesport 

 

Formand: Henrik Puggard, Partner Kammeradvokaten 

Næstformand: Kurt Iversen, Bestyrelsesmedlem JHF kreds 5, Viceskoleleder og 

pædagogiskleder Mårslet Skole 

 

Øvrige: 

 Anders Voigt Tinning, Konsulent Team Danmark  

 

0. Referat fra seneste møde 

   Underskrives  

 

1. Orientering Formanden, HP  

a) Orientering 

Kort gennemgang af de fire forretningsudvalg: ESAA udvalget, Erhvervsudvalget, 

Sportsudvalget, Kommunikationsudvalget. Inddelingen med de fire forretningsudvalg er 

valgt med henblik på at gøre bestyrelsen mere operationel.  

 

En mere dybdegående orientering og gennemgang af bestyrelsens forretningsudvalg er 

foretaget af SW før mødet, dog med undtagelse af møder med LL og JB, der foretages 

snarest. På baggrund af disse individuelle møder udformer SW et oplæg til person-

fordelingen til de forskellige udvalg. Dette oplæg fremlægges på næste bestyrelsesmøde. 

 

Derudover opfordrer HP bestyrelsesmedlemmerne til at gennemlæse forretningsordenen 

mm. inde på bestyrelsens hjemmeside. Bestyrelsens hjemmeside bliver desuden 

opdateret efter bestyrelsesmødet.   
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2. Økonomi, SW 

Status revision 2017, SW 

 

Fondens økonomi er overordnet opdelt i flere områder. Oluf Nielsen Fonden, AIF Fonden 

(Royal), Kommunale økonomi og private økonomi. Oluf Nielsen Fonden og AIF Fonden 

blev ikke drøftet på mødet. 

 

Den kommunale del:  

Indeholder både ESAA og Eliteidræt Aarhus, og tallene for regnskabsåret 2017 kan 

aflæses i de udleverede regnskabspapirer (udleveret på mødet)  

 

Den private del: 

Forklaring af baggrund for Deloitte brev. EIA har haft samme regnskabsprocedure indtil 

2017, hvor målet var at få implementeret Economic så alt i det kommende regnskabsår 

(2018) vil være i systemet. 2017 er således en blanding mellem den hidtidige 

fremgangsmåde samt overgang til Economic og indholdet i regnskabet er præget af 

denne overgang.  

 

Alle bilag er i orden for 2017, men derfor skal bestyrelsen stadig forholde sig til 

revisionsprotokollatet fra Deloitte. Bestyrelsen skal dermed forholde til kritikken fra 

Deloitte og forberede et svar på protokollatet. SW opfordrer desuden til, at bestyrelsen 

mødes med Deloitte. 

 

HP enig i, at der skal arrangeres et møde med Deloitte. Påpeger desuden, at parterne 

tydeligvis ikke er enige om forventningerne til regnskabsmetoden. 

 

NR kritiserer kommentaren fra Deloitte om fælles login, da der ikke er klare regler på 

området, ligesom der er en række undtagelser for de gældende regler. Jævnfør 

protokollatet mener NR, at bestyrelsen skal underskrive, at de er orienterede om 

protokollatet og derefter aftale møde med Deloitte.  

 

HP kritiserer standardskabelon af Deloittes protokollat, men er enig i, at der skal 

foretages en opdatering af Fondens forretningsgange.  

 

Generel enighed i bestyrelsen om, at forretningsgangene skal opdateres.  

 

HP opsummerer, at der skal arrangeres et møde med Deloitte, og at forretningsgangene i 

Fonden skal opdateres.  

 

SW tilføjer til referatet, at man allerede er i gang med at revidere regnskabet på 

baggrund af revisionsprotokollatet 

 

HP spørger desuden til Antons Elsners rolle (regnskabsmedarbejder)  

SW har forslag til ny løsning, og vil drøfte løsningerne med erhvervsudvalget. 

Arbejdsmøde i erhvervsudvalget arrangeres af SW inden næste bestyrelsesmøde, så et 

endeligt løsningsoplæg er klart til kommende bestyrelsesmøde.  

  

 

3. Nationalt Elitesportscenter (NEC), TR (projektmedarbejder Thomas Ransborg) 

b) Status NEC projektet  

Et NEC i Aarhus skal være med til at styrke rammerne for regionens elitesport og 

optimere de daglige træningsforhold for eliteudøverne. Sammen med byens 

specialtræningsfaciliteter skal et NEC være samlingspunkt for byens talent- og elitesport. 
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Samarbejde mellem Team Danmark, DIF, Aarhus Kommune, Aarhus Universitet og VIA 

University College. Der er udarbejdet et fælles kommissorium for den videre proces, der 

er godkendt af Team Danmark, DIF og Aarhus Kommune på baggrund af møde mellem 

TD direktør, DIF direktør og Rådmanden.    

Eliteidræt Aarhus og Aarhus Kommune afventer på nuværende tidspunkt Team 

Danmarks projektdirektør, der mangler godkendelse fra Aarhus Universitet og Via 

University College. Er trukket ud pga. ledelsesmæssige ændringer på Aarhus Universitet. 

Forventer endelig afklaring inden for den nærmeste fremtid.  

Når kommissoriet er godkendt, bliver der nedsat en fælles arbejdsgruppe, der skal 

arbejde videre med planerne for et NEC i Aarhus (step 2). I starten af 2019 skal 

arbejdsgruppen være klar med indholdet af et NEC. Herefter skal den endelige 

implementering af et NEC i Aarhus igangsættes (step 3).  

På baggrund af NEC rapporten skal et NEC blandt andet indeholde følgende (se NEC-

folder fra mødet): Faciliteter til fysisktræning, Sportsmedicinsk klinik, kontor- og 

mødelokaler, studiezone, sportsfysiologisk testcenter, kantine, forskningsfaciliteter og 

multihal.   

KM spørger ind til hvad Aarhus vil? 

NR påpeger at Aarhus Kommune prioriterer arbejdet omkring et NEC og fra starten har 

været first mover på projektet. Aarhus Kommune er dog afhængige af processen for NEC 

arbejdet og Team Danmarks projektdirektør.   

c) Istandsættelse af Sportens Hus  

Step 1 mod et NEC i Aarhus er istandsættelsens af Sportens Hus, der ligeledes 

tydeliggøre Team Danmarks engagement i Aarhus. Istandsættelsen står færdig 9/4 – 

2018. Herefter rykker Team Danmarks konsulenter samt udvalgte sportschefer ind i 

lokalerne så udøvere, trænere, forbund og fagkonsulenter således vil have tæt kontakt i 

dagligdagen, ligesom der også vil blive skabt øget aktivitet og flow i bygningen.  

 

 

4.  Status fra udvalgene 

 

 4.1 ESAA-udvalget, OK 

d) Orientering 

Talentudviklingen flytter sig markant i disse år, og Aarhus er langt fremme nationalt, 

men sammenlignet med udlandet halter Aarhus stadig efter. ESAA har stort fokus på 

individualitet og fleksibilitet, som OK mener er afgørende og påpeger i den forbindelse at 

det kræver ressourcer.  

 

ESAA ønsker flere ressourcer til talentudviklingen fx til scolarships for talentfulde 

udøvere, så man kan sende talentfulde udøvere afsted til udlandet til andre stærke 

miljøer (gælder særligt for individuelle sportsgrene) 

  

 ESAA’s værdisæt har fokus på body, mind, culture og team  

  

Nuværende projekter i ESAA: ESAA Kids, ESAA Young, HTX (c niveau), DBU (dommer 

træning). Projekterne giver penge til at fremme byens talentudvikling.  
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e) ESAA optag 

ESAA har haft rekordoptag til det kommende skoleår med 236 elever fordelt på 

følgende uddannelser: 

8. klasse: 77 

9. klasse: 16 

10. klasse: 16 

STX 3 år: 59 

STX 4 år: 34 

HHX 3 år: 13 

HHX 4 pr: 7 

HF: 5 

Aarhus Tech: 2 

Risskov Efterskole: 3 

Andre uddannelser: 4  

 

OK foreslår på baggrund af mange optagede elever, at man også arbejder med et 

exitprogram for de udøvere, der ikke i løbet af uddannelsesperioden vælger at 

nedprioritere sporten. Trænerkursus som skal være en del af exit programmet 

 

Generel opbakning til exitprogram blandt bestyrelsen.  

 

LL forslag om at drøfte ESAA strategi på selvstændigt møde.  

 

Strategi drøftelse i ESAA udvalget. OK ansvarlig for mødeindkaldelse  

 

f) Ny hjemmeside 

Aarhus kommune får nyt hjemmeside system, hvilket også gælder ESAA og Eliteidræt 

Aarhus (fælles hjemmeside på www.esaa.dk). Den nye hjemmeside går i luften omkring 

1. maj og processen med at overføre fra den gamle hjemmeside er i fuld gang.  

 

g) Trænerakademi 

I samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus planlægges en 2-årig træneruddannelse.  

Mulighed for at uddanne trænere til specifikke sportsgrene og generelt inden for: 

Talentudvikling, Eliteidræt, Fitness og Projektledelse.  

Forventet start for uddannelsen i 2020 i samarbejde med DIF (evt. med lignende 

samarbejde i København) 

 

OK påpeger, at træneruddannelsen ligger fint i tråd med at udvikle hele miljøer inden 

for talentudvikling.  

 

Strategien kan drøftes yderligere til strategimødet i september 

 

4.2 Status fra Erhvervsudvalget, HP/SW 

h) Indgik ikke i mødet 

 

4.3 Sportsudvalget, SW 

Uddelingen af kraftcenter støtten jævnfør EIA’s støttekoncept sker på baggrund af to 

årlige ansøgningsrunder. Sportsudvalget gennemgår ansøgningerne efter 

ansøgningsdeadline. SW foreslår at invitere to ad. hoc personer til gennemgangen af 

ansøgninger, Lene Christiansen (VIK) og Marie Greve (VSK Fodbold).  

Bestyrelsen godkendte på mødet, at Lene og Marie deltager ved næste 

ansøgningsrunde. 

    

i) Sport og Fritidspolitik (Aarhus Kommune) Se bilag 1 

SW og NR gennemgik uddraget af sport og fritidspolitikken (bilag 1). Sport og  

http://www.esaa.dk/
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fritidspolitikken indeholder i alt 73 initiativer inden for sport og fritid. Heriblandt NEC  

projektet, generel talentudvikling og ambitionen for området omkring Stadion. Der  

bliver dog ikke tilført yderligere bevillinger fra byrådet på trods af de 73 nye initiativer.  

    

j) DM Festen, evaluering 

Diskussion af nye rammer, der indebærer valg eller fravalg af TV. TV2 er formentlig 

ikke med næste år, hvilket giver nogle nye muligheder i forbindelse med showet. 

Fortsat positivt samarbejde med Idrætssamvirket, men Idrætssamvirket ønsker dog 

ungdomsfesten på samme lokation som seniorfesten.  

 

HP påpeger fordele og ulemper ved nuværende setup og TV. Generelt gode rammer på 

Hermans 

 

3.2 Kommunikationsudvalget, HP/SW 

k) Indgik ikke i mødet 

 

5. Faglig drøftelse 

l) Arena 2020 

Idrætssamvirket, Aarhus Håndbold og Eliteidræt Aarhus er sammen om Arena 2020 

projektet. Projektet er lavet på baggrund af de kommende forpagtningsaftale, der skal 

genforhandles for hele Stadionområdet. Afventer på nuværende tidspunkt tegninger fra 

arkitekten. Men på trods af flere rykkere, er der ikke fremskridt, hvilket formentlig 

resulterer i nye drøftelser med en ny arkitekt.  

   

m) ESAA i nord 

Gode muligheder for øget opmærksomhed i Nord. Nuværende sportsgrene: Gymnastik, 

tennis, kvinde fodbold og kvindehåndbold. Muligheder for andre idrætter. SW og OK 

udarbejder et oplæg for talent- og eliteidrætten i området.  

 

SW foreslår desuden, at EIA forsøger at bytte enkelte værelser på AASKO med 

tilsvarende kollegieværelser i Aarhus Nord (Vejlby kollegiet).   

 

6. Evt.  

 

Næste Bestyrelsesmøde: 

Onsdag d. 16/05 kl. 16.00 – 18.30 

Onsdag d. 23/05 kl. 16.00 – 18.30 (alternativ dato) 

 

 

 

 

 


