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Bilag 2: Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde i Team Copenhagen   
 
 
Tid og sted 
Tirsdag den 2. december 2014 
Værelse 86, 1. sal, Københavns Rådhus 
 
Mødeleder 
Carl Christian Ebbesen (CCE) 
 
Deltagere 
Mia Nyegaard (MN) 
Klaus Mygind (KM) 
Fritz Schur (FS) 
Nels Petersen (NP) 
Christian Gangsted-Rasmussen (CGR) 
Michael Andersen (MA) 
 
Fraværende 
Jesper Dünweber Darre (JDD) 
Berit Puggaard (BP) 
 
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  
 
 
Dagsorden 
 
1. Velkommen                         CCE 
 
2. Godkendelse af referat fra den 18. juni 2014 (underskrift)         CCE 
 
3. Strategi 2015 – 2018                      LCM 
 
4. Handlingsplan for Team Copenhagen 2015             LCM 
 
5. Økonomi                          LCM  

5.1 Økonomisk status 
5.2  Budget 2015 

 
6. Kommercielle aktiviteter                     LCM 

- Aktuel status 
 
7. Støttetildelinger                         JH 

  7.1 Tilsagn                          JH 
 
8. Eventuelt  
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1. Velkommen                          
CCE indledte mødet med at præsentere Mia Nyegaard som substitut for Andreas Pourkamali, 
som har orlov.  
 
 
2. Godkendelse af referat fra den 18. juni 2014         
LCM informerede bestyrelsen om, at der i referatet af mødet den 18. juni 2014 er en fejl under 
punkt 3. Der skal stå ”konsekvens” i stedet for ”eksistens”. Referatet blev herefter godkendt og 
underskrevet.   
 
 
3. Strategi 2015 – 2018                       
LCM præsenterede bestyrelsen for strategien for 2015 – 2018 inden for følgende områder: 
Eliteidrættens fysiske rammer, klubudvikling, rådgivning og konsulentydelser, Team 
Copenhagens støttekoncept, eliteidræt – uddannelse og job, kommunikation, samarbejde og 
netværk samt økonomi. 
 
Under økonomi blev der spurgt ind til, hvorfor fundraising er placeret i andet halvår af 2015 og 
ikke første halvår. Begrundelsen er, at Team Copenhagen ønsker at udnytte erfaringerne fra 
samarbejdet med konsulentvirksomheden Bøgetorp i forbindelse med TALENT-DK. 
 
Strategien blev godkendt.  
 
 
4. Handlingsplan for Team Copenhagen 2015              
LCM gennemgik handlingsplanen for 2015 fordelt på de to overordnede områder: ”Kontinuerlig 
udvikling af eliteidrætten i København” og ”Styrkelse af Team Copenhagen”. 
 
Handlingsplanen for 2015 blev godkendt.  
 
 
5. Økonomi (økonomisk status og budget for 2015) 
LCM gennemgik status på økonomien for 2014 og præsenterede bestyrelsen for budgettet for 
2015. LCM vil kæmpe for, at bevillingen på 500.000 kr., som bortfalder til nytår, kommer tilbage; 
og at bevillingen til opmandingen af ledelse og udvikling af Team Copenhagen 
Eliteidrætsakademi bevares.  
 
Budgettet blev godkendt. 
 
6. Kommercielle aktiviteter                      
Sponsoraterne fra Deloitte og Sund & Bælt afventer endeligt tilsagn. Derudover er der tre 
potentielle partnere til TALENT-DK: Danmarks Idræts Forbund, CPH Business og Consensus IT.   
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7. Støttetildelinger                          
FS ytrede ønske om, at der på ansøgningerne, som bestyrelsen modtager inden møderne, 
fremover står hvor meget, den enkelte klub har modtaget i støtte de sidste tre år. 
 
Tilsagnene blev godkendt efter en dialog om, hvorvidt nogle af de klubber, som Team 
Copenhagen støtter, kan rejse pengene selv – deriblandt Sparta, Ajax og B.93. 
 
FS stillede spørgsmål til, hvorfor Team Copenhagen støtter en række af de samme klubber som 
ved fondens opstart i 2004. Det blev i den forbindelse nævnt, at det indgår i Team Copenhagens 
strategi for 2015 -2018, at det nuværende støttekoncept skal evalueres med henblik på, om 
konceptet er hensigtsmæssigt bygget op i forhold til, at Team Copenhagens støtte ikke skal gå til 
drift, men til udvikling. Et revideret støttekoncept vil blive fremlagt for bestyrelsen.  
 
 
8. Eventuelt  
Team Copenhagen har den 9. december inviteret samtlige københavnske klubber til et oplæg 
med Søren Østergaard fra Center for Ungdomsstudier omkring fastholdelse af medlemmer.  
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Bestyrelsen godkender referat af bestyrelsesmøde 2. december 2014 
 
 
        
 
Carl Christian Ebbesen 

Ikram Sarwar 

Klaus Mygind 

Fritz Schur 

Christian Gangsted-Rasmussen      

Nels Petersen 

Jesper Dünweber Darre      

Knud Skadborg   

Berit Puggaard 


