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96. Dagsorden bestyrelsesmøde, tirsdag d. 18-05-21 kl. 15:00-17:00 

Mødelokale 23, Stadion Allé 70, 2.sal 

 

Ordstyrer: Formand Henrik Puggaard 

 
Tilstede: Jens Bundgaard (JB), Kurt Iversen (KI), Gitte Horsbøl (GH), Karsten Munkvad (KM), 

Jan Christiansen (JC), Anders Voigt Tinning (AT), Henrik Puggaard (HP), Henrik Damsgaard 

(HD), Heidi Frostholm (HF), Steffen Wich (SW), Ole Keldorf (OK), Christian Petri Foged (CP) 

(referat) 

 

0. Referat fra seneste møde 

underskrives  

1. Orientering, HP 

a) Orientering 

- Kommet på den anden side af visionsrapporten. Den er taget godt imod. 

Spørgsmålet nu er, hvad der kommer ud af det, hvad det kan røre ved i 

den proces. 

- Kommer under punkt 8 

- Aarhus idrætsfond: kapitalandelene kaldes tilbage og der pågår en 

værdiansættelse pt. Der er en proces i gang om det. 

b) Status EIA 

- Se punkt 4 

 

2. Orientering om økonomi, SW 

c) Regnskaber 2020 (Bilag #1 – fremsendes på mail) 

Revisionsfirma (PWC og Deloitte) mangler at fremsende. 

Årlig afrapportering regnskabsår 2020: Indstiller til at erhvervsudvalget gennemgår 

regnskabet inden to uger, og siger ok til ovennævnte firmaer og underskriver med 

nemID. 

ESAA-kollegiet 5.3: øvelse hvorvidt samarbejdet skal opsiges ud fra økonomiske 

årsager. 8-9 ledige værelser. Vi er ikke specielt dårlige, det er generelt ”boligscenen” 

der er skylden. Generelt for mange boliger i Århus end boligsøgende. Covid-19 har 

også sat præg på de manglende værelser (særlig på AASKO med udeblivelse af 

udvekslingsstuderende. 

 Mangler i regnskabet beklages. 

Regnskaberne sendes ud til underskrift. Skal omkring erhvervsudvalget inden, så alt 

er i orden. 

 

 

3. Orientering Team Danmark, AT 

d) Orientering 

AT: Ny direktør: Peter Fabrin med en kommerciel baggrund. Ledelsen todeles, med en 

kommerciel og en sportslig direktør. Forventes klarlagt efter OL. 

Fokus på strategiske drøftelser i forhold til TD’s rolle i området deriblandt Kongelunden, 

og samarbejdet med aktørerne. 

Innovationscenter-tanken er død, men der skrues op for tværkommunale samarbejder. 

SW: der er faktisk ret meget basis for en gensidig strategisk forandring og samarbejde, 

det er ikke kun enkelte atleter, men der er rigtigt meget herude! 

AT: Ift. paradigmeskiftet med todelingen af ledelsen; Kommercielt direktør er kommet 

ind uden meget viden om sporten, suppleres af sportsdirektøren. Spændt på hvilken 

betydning det får. Tror der kommer en omstrukturering af TD. 

KM: Holde øje med hvor stor en rolle Sportsdirektøren får i forhold til CEO’en, og 

hvilken profil bliver det, særligt med fokus på talentudviklingen. 
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AT: flere penge giver også noget til talentudviklingen. 

HD: Kan gå begge veje, det kan styrke talentudviklingen med styrket kommerciel, kan 

også være det omvendte, at talentudviklingen bliver glemt. 

 

4. Erhvervsudvalget, SW 

e) Kollegier - Opsigelse 

• AASKO, rådgivning ved PWC omkring ombygningen af kollegiet. Så vi kan 

komme i næste fase, med analyser. 

• ESAA, vi skal drøfte om opsigelse af kollegiet er den vej vi skal gå.  

• På begge kollegier, der er vi i den situation at man i 2021 skal tage stilling ved 

kvaliteten af værelserne. Kan vi lave en plan for værelserne, og standen 

generelt taget i betragtning. 

OK: adgang til faciliteter er altafgørende, og faciliteterne ligger lige i 

hjertet af alt. Der skal tages i betragtning.  

• Vejlby kollegiet: tegnes ind i helhedsplanen (vedrører kun området ude i nord) 

som akademi. Går storytellingvejen for at løfte opgaven. 

GH: giver i hvert fald ikke mening at vores elever ikke kan bruge det. 

OK: der er også en mulighed i Risskov Efterskole. 

 

 

f) DM Festen 2020 

• Blev aldrig afholdt. Der er en snak med idrætssamvirket for at lave et eller 

andet i august september for at markere, at vi er her og vi er kommet ud på 

den anden side. Der er nogle ting og sager, der mangler at blive delt ud, 

awards og priser og generelt hyldest af idrætten og talenter – hvis det giver 

mening i et covid-19 perspektiv. 

 

 

 

5. Sportsudvalget, SW 

g) Ansøgninger (Bilag #2) 

SW: Vi har tre nedslag i ansøgningspuljen: 

1) Roning bliver indkaldt endnu en gang til møde, tager hårdere fat. Vi vil vide om der 

kommer til at ske noget 

2) Håndbold herre, den rigtige ansøgning er kommet 

3) Snittet mellem det kommercielle og talentudviklingen.  

KM: I hvilket omfang skal vi støtte store kommercielle spillere – en principiel 

diskussion; tage den engang hvor der er tid til det. 

HP: Skulle vi genbesøge, hvor det giver mest mening og mest værdi at støtte. 

Kunne se på at lave et separat møde til denne drøftelse. 

OK: bange for at diskussionen bliver ved med at blive parkeret igen og igen. Det er 

en grundpræmis for talent. 

HP: Det er en ramme. For at få det gjort skal vi have mere tid. Forslår den kommer 

nede under punkt 7. 

4) Pointskema: pointene udløser ikke så og så meget støtte, men er et 

diskussionsredskab til ansøgningsrundens ansøgere. 

5) Ny ansøger: ABC – beachvolley. Rigtig god ansøgning, elite perspektiv og olympisk 

perspektiv.  
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6. Orientering ESAA, OK 

       h) Orientering 

a. Status på ESAA i et corona perspektiv: 

OK: er i tvivl om det er op eller ned af bakke for ESAA for tiden, det har været svært 

med corona. Det har været vanvittig hårdt det sidste år. Der er behov for, at vi 

redefinerer eller i hvert fald tænker over, hvor vi er henne. Mangler et spor i 

visionsrapporten der hedder Talentudvikling.  

b. Optagelse 2021 – Status:  

123 nye, er mange mennesker. Under 5 % færre end sidste år i gymnasieskolen. Flere 

folkeskoleelever. Det ser godt ud på et ”lavpraktisk” niveau, men mangler lidt på det 

strategiske niveau. 

Bekymres af frafaldet fra sporten hen over de 3 til 4 år i gymnasiet. Massivt frafald fra 

den sidste halvdel af 2.g.  

HP: er frafaldet en tendens fra de seneste år eller noget nyt? 

OK: det er stigende de sidste år. Men det er også en del af rejsen at finde ud af om man 

kan ”blive til noget” inden for sin sport. 

GH: interessant at se på hvem der så falder fra på uddannelsen. 

OK: og det er nemlig ikke ret mange, der er en lykkelig omstændighed. 

OK: Vi er med i et stort projekt fra EU, omhandlende hvad tidligere dual carreer atleter 

kan bidrage med i erhvervslivet. 

c. Fremtidigt talentklasse koncept orientering og forslag til proces: 

OK orienterede om procesplaner og orientering af ESAA-talentklasser (7. klasse) 

22 ud af 24 talent kommuner starter elever allerede i 6.-7. klasse. Ikke i Aarhus eller 

Odense.  

d. Fokusområde trivsel i talentudviklingen: 

Ok: Købt en app og investeret en del i det. ESAA-app, der går ud på at de unge 

mennesker går ind hver dag og besvarer 6 spørgsmål, hvor svarene kan kategoriseres i 

forskellige mistrivsels-parametre. Det skal løse den store idrætsmæssig udfordring at 

trivslen skal løses proaktivt. 

JB: er i tvivl om trivslen er i eliteidrætten. Mange ting der tyder på, at der ikke er mere 

trivsel i eliteidræt end i en kontrolgruppe. 

HP: ikke tolkes som at der er et trivselsproblem, men som at der gives lidt extra 

opmærksomhed. 

OK: der er tale om en holistisk og integreret indsats. 

e. ESAA STAFF 23.6. - Åben invitation 

 

 

7. Kommunikationsudvalget, HP 

i)  

- Historiefortællingen, marketing. Vi har mange succesfulde atleter, der har 

været inde over det her sted. Hvordan kan vi lave en plan for at komme ud 

med de gode historier på. 

SW: Vi har indgået en aftale med en universitetspraktikant, som skal 

understøtte os i netop dette. Målet for hende er, at hun laver nogle ting, som vi 

kan tappe ind i.  

OK: hun kan jo ikke historikken, så der skal vi huske at understøtte hende. 

KM: hvad er succesraten (den gode historie), en succes kan også være at få en 

sindssygt god uddannelse gennem dual carreer. 

 

Generel diskussion om reglerne for GDPR i forhold til at understøtte historier 

med personfølsomme data opstår. 
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HP: hvad er det vi kigger på, vi skal lave det stykke arbejde omkring, hvor det 

er vi vil hen og hvornår vi er der, og så derefter få fortalt om det. 

Lad os tage det på det næste b-møde. 

AT: den nye TD-formand købte helt klart ind på det med storytelling. Det 

kommer TD til at sætte tryk på. Men en ting er at lave en analyse, en anden 

ting er at lave en fortælling. Den der storytelling behøver ikke at indeholde 

mere end 1-3 personer, før den kan virke.  

 

8. Faglig drøftelse 

j) Kongelunden/Visionsrapport 

• SW: Sammen med idrætssamvirket og EIA, sidder Sebastian og Thomas og 

indsamler alle data omkring tingene herude i området. Indflyvningen til det, er 

at vi ikke helt ved, hvor stor en kapacitet alle aktørerne er herude i området. 

Dialog med TD, kommunen, Ceres park og flere. 

I den sammenhæng, så er rådhushallen booket til en snak med sport og idræt i 

Kongelunden 

HP: Lave nogle oplæg af forskellig karakter, hvad kan der arbejdes hen imod at 

beslutningsoplæg. 

HF: driften falder jo tilbage til kommunen ved 2023. Enten kan den derefter 

driftes af kommunen eller komme i udbud. 

Det kommer med til kulturudvalget, så der kan komme midler mod området. 

Fra Kongelundssekretariatets side, er Alvaro blevet forlænget ½ år, og det de 

bakser meget med pt, er stadionplaceringen. De håber på en afklaring inden 

sommerferien 2021. Der er et stort behov for at få lagt stadionet fast, så man 

kan komme videre med alt det andet (den første dominobrik). 

HP: det kommer når det kommer, bare der er placeret rigtigt. 

  

k) Sport og Idræt i Kongelunden 

• Rådhushallen booket til en snak med sport og idræt i Kongelunden. 

Der er noget at tappe ind i, i forhold til interim drift og i forhold til den analyse 

vi skal til at svare på. 

 

9.  Eventuelt 

l)  

SW:  

1) 25.5.20 facilitetskonference blot til info. 

2) I indeværende år udløber udpegningerne til bestyrelsen. 

Der skal derfor holde valg inden længe. I må gerne give en uformel melding inden 

valgt. 

 

SW: vi nærmer os med hastige skridt at have uddelt 25 mio. kr. i kraftcenterstøtte. 

 

 

 

 

 

Næste Bestyrelsesmøde:  

Mandag den 13. september kl. 14.00-18.00 

Alternativ dato: Mandag den 20. september kl. 14.00-18.00 
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Henrik Puggaard Henrik Damsgaard 
 

 
 
 
 
 

Kurt Iversen Jens Bundgaard 
 

 
 
 
 
 

Gitte Horsbøl Karsten Munkvad 
 

 
 
 
 
 

Anders V. Tinning Jan Christiansen 

 

 

 


