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Bilag 2: Beslutningsreferat af Team Copenhagen bestyrelsesmøde  
 
 
Tid og sted 
Tirsdag den 16. juni 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) 
 
Fraværende 
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 
 
 
Dagsorden 
 
1. Velkommen  CCE 
2. Godkendelse af referat fra mødet den 3. marts 2015 (underskrift)  CCE 
3. Økonomi    LCM 
 3.1 Økonomisk status pr. 31. maj 2015  
  3.1.1 Opgradering af websites                                                   
 3.2 KFF budget 2016-proces  
 3.3 Ansøgning om forlængelse af 4-årig bevilling med udløb 31/12 
4. Støttetildelinger (34. ansøgningsrunde)  JH 

4.1 Sekretariatets indstilling om tilsagn og afslag  
4.2 Revision af Team Copenhagens støttekoncept 

5. Kommercielle aktiviteter  LCM 
 5.1 Status på diverse partnerskaber 
 5.2 Sponsoraktiviteter 
6. Implementering af Handlingsplan 2015 – status ultimo maj 2015  LC 
7. Eventuelt 
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1. Velkommen   
 
 
2. Godkendelse af referat fra mødet den 3. marts 2015 (underskrift)   
LCM fulgte op på to punkter fra forrige møde: 
 
2.1. Team Copenhagens forsikringsmæssige dækning 
FS stillede i den forbindelse spørgsmål til fondens IT-sikkerhed med henblik på backup af 
serveren. Svar: Der bliver foretaget en fuld backup én gang ugentligt og backup ved 
ændringer én gang i døgnet.   
 
2.2 Efterlevelse af anbefalinger for god fondsledelse 
LCM har været i dialog med CGR og Kultur og Fritidsforvaltningens jurist, og der er enighed 
om, at Team Copenhagen er omfattet af en undtagelsesbestemmelse i lov om fonde og 
visse foreninger §1, stk. 2, nr. 7, hvilket betyder, at der ikke skal foretages yderligere.   
 
Referatet blev herefter godkendt.  
 
 
3. Økonomi   
 
3.1 Økonomisk status pr. 31. maj 2015  
LCM gennemgik status pr. 31. maj. Bestyrelsen tiltrådte uden kommentarer. 
 
3.1.1 Opgradering af websites      
Der var enighed i bestyrelsen om at iværksætte processen med at opgradere 
teamcopenhagen.dk og TALENT-DK.dk. Hjemmesiden tcph-akademi.dk vil i den forbindelse 
blive integreret i teamcopenhagen.dk.  
                                              
3.2 KFF budget 2016-proces  
LCM orienterede bestyrelsen om, at der er kommet et udkast til et kommissorium om en 
analyse af Team Copenhagen i forhold til, om ressourcerne bliver optimalt udnyttet. Team 
Copenhagen bliver inddraget i denne proces og bestyrelsen vil løbende bliver orienteret. 
Når det endelige kommissorium ligger klar, videresender LCM det til bestyrelsens 
medlemmer. Der blev fra flere af bestyrelsens medlemmer (KS, KM og NP) spurgt ind til 
processen og tidsperspektivet. CCE informerede om, at implementeringen kan foregå 
løbende eller på én gang, men at der ikke ligger en tidsramme fast på nuværende tidspunkt. 
CCE understregede, at en kommunalisering fra hans synspunkt ikke er vejen at gå. 
Kommissoriet vil ske på baggrund af grundige analyser og skal være med til at sikre, at vi 
gør tingene på den optimale måde.  
 
3.3 Ansøgning om forlængelse af 4-årig bevilling med udløb 31/12 
LCM informerede bestyrelsen om vigtigheden af, at bevillingen på 500.000 kr. bliver 
forlænget, da den er afgørende for kvaliteten af arbejdet med Team Copenhagen 
Eliteidrætsakademi, som er med til at sikre, at eliteidrætsarbejdet foregår på en social og 
samfundsbevidst ansvarlig måde. Bestyrelsen bakker op om argumentationen for at 
forlænge bevillingen.  
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4. Støttetildelinger (34. ansøgningsrunde)   

4.1 Sekretariatets indstilling om tilsagn og afslag  
Samtlige tilsagn blev godkendt.  
 
4.2 Revision af Team Copenhagens støttekoncept 
Udkastet til revisionen af Team Copenhagens støttekoncept foranledigede en konstruktiv 
dialog med udgangspunkt i flere kritikpunkter. For det første skal materialet skæres ned fra 
de 10 sider til 3. Dertil kommer en overvejelse om, hvorvidt støtten kan fordels på to 
områder: Økonomisk støtte og rådgivning. JH udarbejder på baggrund af dialogen en ny 
beskrivelse til bestyrelsesmødet i december.    
 
 
 
5. Kommercielle aktiviteter   
5.1 Status på diverse partnerskaber 
LCM gennemgik de aktuelle partnerskaber og kunne informere bestyrelsen om, at A/S 
Storebælt allerede har tilkendegivet, at de fortsat bidrager med et sponsorat på 100.000 i 
2016.  
 
5.2 Sponsoraktiviteter 
AP spurgte FS og CGR om og eventuelt, hvordan de benytter deres relationer i relation til 
Team Copenhagen. FS svarede, at der er en udfordring forbundet med, at de store 
københavnske virksomheder ikke føler sig københavnske. Dertil kommer den tilbagevende 
problematik med, at fonde ikke støtter fonde.  

 
 

 
6. Implementering af Handlingsplan 2015 – status ultimo maj 2015   
LCM præsenterede status på Team Copenhagens handlingsplan for 2015. FS 
kommenterede, at han ser opfølgningen på handlingsplanen som et godt værktøj. 

 
 
 
7. Eventuelt 
LCM gennemgik status på Center for Talentudvikling (CfT). Processen med at fundraise er 
klar til at sætte i gang. Såfremt det lykkes at rejse de ønskede midler, vil CfT blive skilt ud 
fra Team Copenhagen.  
 
KM orienterede bestyrelsen om, at profilskolerne i København ophører (deriblandt Nørre 
Fælled og Bellahøj, som har en idrætsprofil-status) og opfordrede til, at man fra Team 
Copenhagens side forsøger at indgå et tættere samarbejde med de to skoler.   
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Bestyrelsen godkender referat af bestyrelsesmødet den 16. juni 2015 
 
 
        
 
Carl Christian Ebbesen 

Andreas Pourkamali 

Klaus Mygind 

Fritz Schur 

Christian Gangsted-Rasmussen      

Nels Petersen 

Jesper Dünweber Darre      

Knud Skadborg   

Berit Puggaard 


