Aarhus, august 2021
Kære specialforbund
Så er der valg til bestyrelsen for Fonden Eliteidræt Aarhus til den kommende 4 års periode,
2022-2025 og vi vil derfor gerne indbyde jer, som udvalgt specialforbund til valgmøde.
Valg: Mandag den 10. januar 2022 kl. 18:00 i Idrættens Hus Vest, lokale 23
På valgmødet vælges tre personer til bestyrelsen. Disse tre er udpeget af de 19 specialforbund,
som Fonden Eliteidræt Aarhus samarbejder med. Den samlede bestyrelse består af 8 personer
samt tilforordnet Forvaltningschef i Aarhus Kommune.
Fonden er stiftet af Aarhus Kommune på baggrund af Aarhus Byråds beslutning på et møde den
3. oktober 2001, i samarbejde med bl.a. Team Danmark og DIF.
Fonden yder rådgivning og økonomisk støtte til talent- og elitesportsudviklingen i Aarhus
Kommune i samarbejde med blandt andet Aarhus Universitet og Team Danmark.
Fonden står bl.a. for ESAA-projektet (Elite Sports Akademi Aarhus), sportskollegier, Sportens
Hus og styrketræningslokalerne. Fonden administreres af daglig leder Steffen Wich.
I forbindelse med udpegningen af den kommende bestyrelse er der en del formalia, som skal
overholdes. For udpegning af specialforbundenes 3 medlemmer til bestyrelsen gælder særlige
regler.
Derfor vedlægges vedtægternes bilag 1, der viser valghandlingen for specialforbundene.
Bestyrelsesprofil: Specialforbundenes kandidater, skal for at være valgbare, opfylde følgende
kriterier:
a. personen er forankret i den Aarhusianske eliteidræt
b. fagligt og idrætspolitisk tilknyttet et specialforbund
På den baggrund skal I holde følgende deadlines for øje, hvis I vil være med til at udvikle
sporten i Aarhus.
•
•

21. december 2021 – sidste dag for registrering af kandidat til bestyrelsen pr. mail
21. december 2021 – sidste dag for registrering af valgdelegerede pr. mail
Tilmeldinger sker til sw@aarhus.dk

Vi håber naturligvis at I vil deltage i valghandlingen. Gerne som valgdelegeret, men også hvis
jeres forbund har en egnet og interesseret kandidat.
Vi ser frem til at modtage jeres forslag til kandidater og glæder os til at se jer til mødet.
Første bestyrelsesmøde for den nye bestyrelse finder sted i februar 2022.
Ved yderligere spørgsmål henvises den daglige leder, eller på følgende link:
https://esaa.dk/om-os/om-eliteidraet-aarhus/bestyrelsen-eia/
Venlig hilsen
Steffen Wich
sw@aarhus.dk
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Bestyrelsesvalg 2022
Liste over godkendte forbund i samarbejdet:
(4 hold & 15 individuelle)
1.

Dansk Atletik Forbund (DAF) – individuelsport

2.

Danmarks Badminton Forbund (DBF) – individuelsport

3.

Danmarks Basketball-Forbund (DBBF) – Holdsport

4.

Dansk Boldspil-Union (DBU) – Holdsport

5.

Danmarks Brydeforbund (DB) – individuelsport

6.

Danmarks Cykel Union (DCU) - Individuelsport

7.

Danmarks Gymnastik Forbund (DGF) – individuelsport

8.

Dansk Håndbold Forbund (DHF) – Holdsport

9.

Dansk Judo og Ju-Jitsu Union (DJU) - Individuelsport

10.

Dansk Orienterings-Forbund (DOF) – individuelsport

11.

Dansk Forening for Rosport (DFfR) – individuelsport

12.

Dansk Sejlunion (DSejlU) – individuelsport

13.

Dansk Skytte Union (DSkyU) – individuelsport

14.

Danmarks Sportsdanserforbund (DS) – individuelsport

15.

Dansk Svømmeunion (SVØM) – individuelsport

16.

Dansk Taekwondo Forbund (Taekwondo) - Individuelsport

17.

Dansk Tennis Forbund (DTF) – individuelsport

18.

Triatlon Danmark – Individuelsport

19.

Dansk Amerikansk Fodbold Forbund (DAFF) – Holdsport
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Valg af medlemmer fra Specialforbundene
Ifølge vedtægternes §4, stk. 1 udpeges der tre bestyrelsesmedlemmer blandt
specialforbundene. Udpegningsproceduren er følgende:
1. Valg af repræsentanter for specialforbundene sker på et valgmøde senest d. 1. marts i
førstkommende år efter kommunalvalg – jf. vedtægternes § 6, stk. 2
2. De tre repræsentanter vælges af og blandt de specialforbund, som er godkendt af
Fonden Eliteidræt Aarhus (fonden), og som har eliteaktiviteter i Aarhus. Ved
eliteaktiviteter forstås, at der inden for det pågældende idrætsforbund er:
a. etableret af et af Eliteidræt Aarhus godkendt kraftcenter
b. idrætsgrenens repræsentation i den højeste nationale række
3. Både individuelle og holdbaserede idrætsgrene skal være repræsenteret blandt de tre
repræsentanter. Holdbaserede idrætsgrene omfatter bl.a. fodbold, håndbold, basketball
og ishockey.
4. Specialforbundenes kandidater, skal for at være valgbare, opfylde følgende kriterier:
a. personen er forankret i den Aarhusianske eliteidræt
b. fagligt og idrætspolitisk tilknyttet et specialforbund
5. Specialforbundene skal til brug for det nævnte valg:
a. senest 21 dage før valgmødet meddele fonden navnet på kandidater
b. senest 14 dage før valgmødet meddele fonden navnet på den valgdelegerede der
kan møde og afgive stemme
6. Forud for valgmødet udarbejder fonden en oversigt over alle de opstillede kandidater der
fremsendes til Specialforbundene og offentliggøres hurtigst muligt og senest 3 dage før
valget.
7. På valgmødet skal specialforbundene afgive deres stemmer som følger:
a. en stemme skal afgives på en kandidat for holdidrætten
b. en stemme skal afgives på en kandidat for den individuelle idræt
c. en stemme skal afgives på en kandidat uafhængigt af tilhørsforhold
8. Valgt til bestyrelsen bliver
a. den kandidat fra holdidrætten der får flest stemmer
b. den kandidat fra den individuelle idræt der får flest stemmer
c. den kandidat der får flest stemmer forskelligt fra de to førstnævnte
9. Efter skriftlig afstemning gennemgås stemmerne til sikring af gyldighed.
10. Ved stemmelighed er der omvalg blandt de involverede kandidater.
11. Den siddende bestyrelse forestår valget, herunder indkaldelse til valgmøde, godkendelse
af kandidater, jfr. pkt. 4, og gennemførelsen af valghandlingen, herunder udpegning af
dirigent.
12. Dirigent afgør alle forhold der måtte blive rejst på valgmødet.
Valget til bestyrelsen er betinget af Aarhus Kommunes efterfølgende godkendelse
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