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Bilag 2: Beslutningsreferat fra Team Copenhagen bestyrelsesmøde 
 
 
Tid og sted 
Tirsdag den 3. marts 2015 
Værelse 86, 1. sal, Københavns Rådhus 
 
Mødeleder 
Carl Christian Ebbesen (CCE) 
 
Deltagere 
Klaus Mygind (KM) 
Andreas Pourkamali (AP) 
Fritz Schur (FS) 
Nels Petersen (NP) 
Christian Gangsted-Rasmussen (CGR) 
Knud Skadborg (KS) 
Berit Puggard (BP) 
Jesper Dünweber Darre (JDD) 
 
 
Øvrige deltagere 
Leif Chr. Mikkelsen (LCM), Team Copenhagen 
Jeppe Haugaard (JH), Team Copenhagen 
Lise Warren Pedersen (LWP), Team Copenhagen 
Helene Kaas (HK), Team Copenhagen, referent 
Ole Ørnstrup (OØ), Deloitte, revisor 
 
 
Dagsorden 
 
1. Velkommen 

 CCE 
2. Godkendelse af referat fra mødet den 2. december 2014 (underskrift)  CCE 

 
3.  Økonomi  
 3.1 Årsberetning 2014  LCM 
 3.2 Årsrapport 2014 (underskrift)    Revisor, Deloitte 
 3.3 Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 (underskrift)                           Revisor, Deloitte 
 
4. Kommercielle aktiviteter LCM 

 
5. Støttetildelinger - 33. ansøgningsrunde JH 
 5.1 Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag  JH  
                      
6. Eventuelt 
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1. Velkommen 
CCE indledte bestyrelsesmødet med at byde Andreas Pourkamali velkommen tilbage fra 
orlov.  
 
 
2. Godkendelse af referat fra mødet den 2. december 2014 (underskrift) 
Beslutningsreferatet fra bestyrelsesmødet den 2. december 2014 blev godkendt og 
underskrevet af bestyrelsen.  
 
 
3.  Økonomi  
3.1 Årsberetning 2014   
LCM gennemgik Team Copenhagens årsberetning 2014 i store træk.  
 
CCE fulgte op på gennemgangen af årsberetningen for 2014 med kommentaren ”flot og 
imponerende arbejde”, hvorefter han spurgte ind til, om vi har fokus det rigtige sted i 
forhold til hvad det er, vi kan i Danmark, og fremhævede den danske succes inden for 
ishockey som eksempel. Det foranledigede en konstruktiv dialog om fokus på 
eliteidrætsarbejde og ungdomsarbejdet – deriblandt det udviklingsmæssige, 
frafald/fastholdelse og hypotesen om, at for meget fokus på resultater kan spænde ben for 
det udviklingsmæssige. 
 
Årsberetningen blev godkendt.  
 
 
3.2 Årsrapport 2014 (underskrift)     
OØ gennemgik årsrapporten side for side. FS gjorde opmærksom på, at teksten under 
”Fondens formål” på side 4 i årsrapporten ikke er overensstemmende med formålet 
formuleret i fondens vedtægter. Sætningen i årsrapporten vil blive ændret, så den 
stemmer overens med sætningen formuleret i vedtægterne.  
 
KS spurgte ind til størrelsen på Team Copenhagens egenkapital. FS forklarede, at 
fondens egenkapital skal være på et beløb, der gør, at fonden kan lukke uden at 
involverede parter mister penge.  
 
FS ytrede ønske om, at Team Copenhagens forsikringer vil blive gennemgået én gang 
årligt, hvilket de fremadrettet vil blive. Næste gang på bestyrelsesmødet i juni.  
 
Årsrapporten blev godkendt og underskrevet.  
 
 
3.3 Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 (underskrift)                           
OØ gennemgik revisionsprotokollatet og spurgte ind til, om nogen havde kendskab til 
besvigelser. Ingen havde kendskab til besvigelser.  
 
Revisionsprotokollatet blev godkendt og underskrevet. 
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4. Kommercielle aktiviteter 
A/S Storebælt og Deloitte har begge forlænget aftalen et år. Deloitte er fortsat 
langsommelige i arbejdet med at få aftalen på plads.  
 
Danmarks Idrætsforbund og Helsingør Talent & Elite er nye partnere i TALENT-DK og der 
er tre potentielle partnere i kikkerten: Copenhagen Business Academy, Consensus IT og 
Gunslevholm Idrætsefterskole.  
 
CCE spurgte ind til, om alle partnere betaler for partnerskabet. LCM gav udtryk for, at alle 
på nær de københavnske klubber betaler, og tilføjede et ønske om flere større 
erhvervsvirksomheder som partnere.  
 
 
5. Støttetildelinger - 33. ansøgningsrunde  
5.1 Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag    
Alle tilsagnene blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer fra bestyrelsens side.  
                      
 
6. Eventuelt 
CGR gjorde opmærksom på, at der er kommet en revidering af fondsloven, som blandt 
andet omfatter corporate governance og oplysningspligt, og at vi i den forbindelse snarligt 
skal gennemgå vores materiale i forhold til den reviderede lov. LCM tager kontakt til CGR 
herom.  
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Bestyrelsen godkender referat af bestyrelsesmødet den 3. marts 2015 
 
 
        
 
Carl Christian Ebbesen 

Andreas Pourkamali 

Klaus Mygind 

Fritz Schur 

Christian Gangsted-Rasmussen      

Nels Petersen 

Jesper Dünweber Darre      

Knud Skadborg   

Berit Puggaard 


