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Bestyrelsesmøde 3/2020 

17. september 2020 

 

Referat 

 

 

 

 

 

Tid:   Torsdag den 17. september 2020 kl. 12.00-16.00 

Sted:  Idrættens Analyseinstitut, FO-byen, Frederiksgade 78 B, 8000 Aar-

hus C 

Forplejning: Frokost og eftermiddagskaffe. 

 

Deltagere fra bestyrelsen: 

Carl Holst (CH), formand, Mette Trangbæk Hammer (MTH), Morten Bo Andersen 

(MBA), Tine Seir Bendix (TSB), Trine Bendix Knudsen (TBK) samt Christine Dartsch 

(CD) via Skype. 

 

Deltagere fra Idrættens Analyseinstitut: 

Jakob Rathlev (JR), Rasmus K. Storm (RKS), Henriette S. Bjerrum (HSB) og Jens Se-

jer Andersen (JSA). Under punkt 6 om podcast deltager også redaktør Kirsten 

Sparre. 

 

Dagsorden: 

 

0) Frokost 

 

1) Godkendelse af dagsorden  

CH bød velkommen. Dagsordenen blev godkendt 

 

2) Meddelelser  

a) JR orienterede om instituttets hverdag under corona. Vi havde en ekstra 

periode med fortrinsvist hjemmearbejde lige efter sommerferien, men vi 

forblev operationelle. Vi anser corona for at være noget, som vi skal lære 

at leve med, og vi er ikke dem, der er hårdest ramt. Vi har gennemført en 

lille corona-apv, og der bliver fulgt op på resultaterne i den nærmeste tid. 

Projektlederen på instituttets motions- og sportsvaneundersøgelser, He-

lene Kirkegård, har besluttet at forlade Idan og vende tilbage til sund-

hedsforskningen, og i første omgang løftes hendes opgaver via realloke-

ring i bemandingen. 
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b) JR orienterede om møde med den nye afdelingschef i Kulturministeriet, 

Søren Lund. Desuden har JR haft møde med en kreds optaget af mang-

lende kulturanalyser. 

 

c) Vifo-konferencens program er nu lanceret. Instituttet holder godt øje 

med Coronasituationen. I forhold til at minimere vores tab ved aflysnin-

ger følger deltagernes afbudsbetingelser hotellets.  

 

d) JR orienterede om, at HSB og han har deltaget i to rådgivende udvalg un-

der Kulturministeriet i forbindelse med uddeling af pulje til udsatte, sår-

bare og ældre under coronakrisen.  

 

e) JSA orienterede om forberedelserne til Play the Game 2021, hvor Polen 

og Norge er de to tilbageværende kandidater til at blive vært for konfe-

rencen, og det er begge stærke kandidater. Vi har været på besøg i Polen, 

mens det ikke har været muligt at besøge Norge p.g.a. coronarestriktio-

ner. Foreløbig fastholdes målet om at afholde konferencen i 2021 trods 

den internationale rejsesituation. Udvælgelsesprocessen fortsætter såle-

des, og beslutningen om hvilken af de to kandidater, der skal vælges, vil 

bestyrelsen måske være nødt til at træffe inden næste bestyrelsesmøde. 

Det vil i så fald ske skriftligt eller på et onlinemøde, hvor der på forhånd 

er præsenteret de kriterier, som der vælges på baggrund af. 

 

f) Kort status ift. nye projekter: 

 

Færøerne. Vi skal det kommende år gennemføre en stor fritidsundersø-

gelse på Færøerne. Undersøgelsen giver os både lejlighed til at udvide vo-

res kendskab til forskelle og ligheder de nordiske lande imellem og til at 

arbejde på tværs af Vifo/Idan. 

Fredericia. Let’s go – evaluering af et Novo-nordisk støttet projekt, der 

skal få flere børn aktive i foreningslivet.  

Purhus IF. Idan gennemfører en baselineundersøgelse på idrætsforenin-

gens femårige projekt, hvor de vil styrke motions- og sundhedsindsatsen 

for de 0-5-årige samt deres familier.   

 

3) Økonomi: Opdateret 2020-budget 

JR orienterede om det opdaterede 2020-budget. Den gode nyhed er, at vi har fået 

de forventede eksterne projektindtægter for 2020, men den dårlige nyhed er, at 

flere rekvirenter har udskudt deres projekter ind i 2021 pga. corona, hvorved ’mål-

stregen flytter sig’. Bestyrelsen noterede sig, at vi næppe kommer til at konsoli-

dere egenkapitalen som planlagt i 2020, men det er betryggende, at der stadig 

kommer projekter ind, og situationen taget i betragtning er det tilfredsstillende, 

hvis blot instituttet kommer igennem året med sorte tal. 
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Det er et ekstraordinært år, og det er godt, at pipeline er lovende med de forbe-

hold, som situationen giver. Det bliver vigtigt at sikre en god ressourcestyring, når 

projekterne forsinkes af eksterne årsager, og det er et af ledelsens fokuspunkter i 

forhold til at få fordelt ressourcer til de forskellige projekter. 

 

4) Status på instituttets strategiarbejde og interne organisationsudvikling  

JR orienterede om, at strategiarbejdet som mange andre aspekter i hverdagen har 

lidt en smule under corona. Der er dog fremgang i langt de fleste indsatspunkter. 

Bestyrelsen kvitterede for, at der er en god proces i gang. 

 

Formanden opfordrede til, at ledelsen styrker sit fokus på punkt e) ’Vi vil skabe sy-

nergi på tværs’, herunder spørgsmålet om et tværgående navn og hvordan dette 

understøttes af en tættere intern integration. Denne del af strategien sættes på 

dagsordenen til næste bestyrelsesmøde. 

  

5) Program for 1. møde i Idan IF 

Bestyrelsen drøftede og godkendte udkastet til programmet for 1. møde i Idan IF 

d. 2. oktober 2020. 

 

Bestyrelsen bemærkede, at forummets stærke sammensætning, og det er glæde-

ligt, at der er så bred en interesse for at gå ind i dialog med os. MTH og TSB un-

derstregede vigtigheden af, at vi på 1. møde er skarpe på både form og indhold 

og får forummets ressourcer sat optimalt i spil.  

 

Der samles op på Idan IF til næste bestyrelsesmøde.  

 

6) Instituttets nye podcast ’Tillægstid’ 

JSA orienterede om instituttets nye podcast ’Tillægstid’, der udgives i Medianos 

kanal ’Sport og perspektiv’, idet redaktør Kirsten Sparre deltog under punktet. 

 

Stanis Elsborg har været den drivende kraft, og der er produceret i alt 10 podcasts 

i løbet af de første måneder. Nr. 11 er på vej. Formålet har været, at udsendelserne 

1) skal leve op til vores oplysningsforpligtelse samt 2) skal indfri vores formål om 

at ’initiere offentlig debat om centrale spørgsmål’.  

 

De lange og grundige udsendelser suppleres af andre journalistiske tiltag. Både på 

sociale medier og med henvendelse fra andre journalister har vi opnået øget om-

tale og formidling. I sammenligning med Medianos øvrige podcasts er lyttertal-

lene flotte. Ledelsen betragter indsatsen som en succes. Ulempen er dog, at det er 

temmelig tidskrævende, og derfor arbejdes der på kortere og lettere producer-

bare udsendelser.  

 

Bestyrelsen udtrykte en stor tilfredshed med initiativet. MBA var glad for produk-

tet og ser det som en succes, som er værd at følge op på. Podcastene supplerer 
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fint de nuværende formidlingsformer, og det vil styrke instituttets andre produk-

ter, hvis man i forbindelser med analyser og rapporter også kan gøre brug af pod-

castformatet. Desuden anbefalede bestyrelsen, at overveje, om man kan udvide 

indsatsen ved at sætte lyd på andre ting, for eksempel oplæsning af artikler.  

 

Bestyrelsen tilsluttede sig et fokus på produktionstiden, og det blev anbefalet, at 

optimere på den omtale, der skabes om udsendelserne på andre platforme. TSB 

stiller sig gerne til rådighed for sparring.  

 

CH og MHT pegede også på, at det kan være svært at finde udsendelserne i pod-

casts apps. Især hvis man ikke ved, hvad udsendelsen hedder, og leder via institut-

tets navn. Bestyrelsens er dog enig i, at Mediano lige nu er den rigtige platform at 

være på, da den er så stærk inden for sport og idræt.  

 

7) Evaluering af bestyrelsesarbejdet 

Evalueringen af bestyrelsesarbejdet har været undervejs jf. tidligere bestyrelses-

drøftelser. Den foreslåede model for en evaluering af bestyrelsesarbejdet gen-

nemføres. Her kombineres en skriftlig anonym tilkendegivelse med en åben debat 

på det kommende bestyrelsesmøde. Desuden blev det understreget, at hvis det 

drejer sig om vanskelige problemstillinger, er man velkommen til at tage fat i CH 

(alternativt JR).  

 

TBK opfordrede til, at bestyrelsen også har lejlighed til at overveje, hvad de selv 

synes, de bidrager med, og CH foreslog derfor at udbygge spørgsmål 4 i forhold 

til, om man føler, at man bliver brugt og bidrager tilfredsstillende. 

 

8) Eventuelt  

JSA orienterede om, at han er stoppet som formand for Consultative Committee i 

Europarådets idrætspolitiske gren, EPAS, hvor han har været formand i fire år.  


