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1. Opgave. 

Bestyrelsen skal orienteres om status på etablering af Nationalt Elitesportscenter (NEC). 

 

2. Baggrund 
Med afsæt i de udarbejdede rapporter og særligt rapporten ”Nationalt Elitesportscenter i 

Danmark” (feb 2017) og Team Danmarks og DIFs bestyrelsers fælles beslutning om at arbejde 

videre med konkretisering af anbefalingerne på baggrund af rapporten, er de næste skridt taget 

på vejen mod realisering af NEC (herunder NEC København, NEC Aarhus, NEC Odense og 

NEC Aalborg) 

 

Efter ansættelsen af projektdirektøren har fokus været på at skabe et samlet overblik over 

elementerne i den kommende proces og at etablere bindende tilsagn fra væsentlige interessenter 

om at deltage i den fortsatte konkretiserende proces. 

 

Der er afholdt møder med Aarhus Kommune, Odense Kommune og Aalborg Kommune, hvor 

det er aftalt at etablere politisk forankrede arbejdsgrupper med inddragelse af de relevante 

universiteter og videregående uddannelsesinstitutioner som deltagere. Arbejdsgrupperne skal 

komme med oplæg til, hvordan NEC skal fungere både regionalt og i samspil med den nationale 

NEC vision. Arbejdet tager afsæt i det allerede udarbejdede NEC materiale og de individuelle 

arbejdsgruppekommissorier, der er afstemt med deltagerne i arbejdsgrupperne. Der vil være 

særligt fokus på indhold, faciliteter og økonomi under hensyn til de regionale forhold. Arbejdet 

falder i to faser og forventes afsluttet ultimo 2018. 

 

Der er etableret positiv dialog med Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk 

Universitet og Københavns Universitet mhp. samarbejde om Forsknings-, Innovations- og 

Udviklingsstrategien og deres deltagelse i arbejdet i de regionale arbejdsgrupper. 

 

I København er der etableret indledende dialog med Københavns Kommune, som fortsættes i 

første halvår 2018. Der har yderligere været dialog med Københavns Universitet, Team 

Copenhagen og enkelte øvrige relevante lokale interessenter ift. deres deltagelse i den 

kommende konkretiserings- og realiseringsproces. Dialogen med interessenterne vil blive 

intensiveret yderligere i løbet af første halvår 2018. 
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Projektdirektøren vil orientere bestyrelsen om den fremadrettede procesplan.  

 

3. Indstilling 
Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

4. Økonomiske konsekvenser 
.  

 

5. Bilag 

Ingen 


