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Bilag 2: Beslutningsreferat af Team Copenhagen bestyrelsesmøde  
 
 
Tid og sted 
Tirsdag den 1. december 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) 
Knud Skadborg (KS) 
 
Fraværende 
Berit Puggard (BP) 
Jesper Dünweber Darre (JDD) 
Christian Gangsted-Rasmussen (CGR) 
 
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 (underskrift)     
3. Handlingsplan 2016     LCM 
4. Økonomi      LCM 

4.1. Økonomisk status pr. 31/10 
4.2. Budget 2016 

5. Kommercielle aktiviteter     LCM 
5.1. Status på kommercielle aktiviteter 
5.2. Seminarevaluering 

6. Støttetildelinger       JH 
6.1. Tilsagn 
6.2. Revision af støttekoncept     JH 

7. Team Copenhagen Eliteidrætsakademi – dispensationsregler  LWP 
8. Team Copenhagens organisatoriske status    LCM 
9. Eventuelt      Alle
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1. Velkommen       

Indledningsvist blev Board Place – bestyrelsens digitale platform – diskuteret. Flere 

oplever problemer med printkvaliteten direkte fra BoardPlace og andre problemer med 

login. Problemerne vil blive fremlagt for Inopi, som har udviklet BoardPlace. Fremover 

sendes alle dokumenterne til bestyrelsesmøderne med i mailen med mødeindkaldelsen.  
 

 

2. Godkendelse af referat   
Referatet blev godkendt.     

 

3. Handlingsplan 2016      
LCM gennemgik handlingsplanen for 2016. KM foreslog en tydeliggørelse af Team 

Copenhagens rådgiverrolle, så den fremgår direkte af handlingsplanen. CCE støttede op 

om forslaget, og supplerede med, at det vil tegne et godt billede af, hvad der ligger i det 

administrative arbejde i Team Copenhagen. Dette vil blive tænkt ind fremadrettet.  

KS ytrede ønske om en struktureret brugerundersøgelse i forhold til arbejdet med 

klubberne. Undersøgelsen af Team Copenhagens image omfatter flere af de ønskede 

parametre. Image-undersøgelsen vil blive behandlet på næste bestyrelsesmøde og den vil 

fremover blive udbygget yderligere med spørgsmål, der vedrører Team Copenhagens 

samarbejde med de københavnske eliteklubber.  
 

 
4. Økonomi     
4.1 Økonomisk status pr. 31/10 
LCM gennemgik den økonomiske status. Ingen kommentarer hertil.  
 

4.2 Budget 2016 
Efter aftale med CCE fremlagde LCM et alternativt budget til det udsendte/uploadede 

budget. Den store forskel mellem det oprindelige budget og det alternative vedrører 

udgifterne til eksponering. Herunder ønskede Team Copenhagen bemyndigelse til at 

nedlægge magasinet CPH sport i sin nuværende form. Efter en dialog om, at 
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eksponeringen af den københavnske eliteidræt vil ske i et mere digitalt format, blev 

nedlæggelsen vedtaget. Dette medfører en årlig besparelse på ca. 500.000 kr.  

FS spurgte ind til, om det ikke vækker undren, at beløbet til ”støttetildelinger” er blevet 

mindre. CCE understregede, at Team Copenhagens arbejde både omfatter rådgivning og 

økonomisk støtte. LCM bød ind med, at der ikke kommer færre penge til klubberne. 

”Støttetildelinger” omfatter flere områder. Disse vil fremadrettet blive udspecificeret i 

regnskaberne.   
 

5. Kommercielle aktiviteter  
5.1 Status på kommercielle aktiviteter 
Ingen kommentarer til kommercielle aktiviteter efter LCMs gennemgang. 

   

5.2 Seminarevaluering 
LCM gennemgik hovedpunkterne fra evalueringen af TALENT-DK, som vidner om et 

vellykket seminar. Ingen kommentarer hertil.   

 

 
6. Støttetildelinger       
6.1 Tilsagn 
NP bemærkede, at ved flere af ansøgningerne går pengene til trænerlønninger, og spurgte 

ind til, om det er til specielle trænere eller om det er på kanten til drift. NP pointerede 

yderligere, om støtten til Sparta er på kanten af at være i strid med punkt 3.4 i Team 

Copenhagens vedtægter i forhold til, at fonden ikke må støtte klubber, der har til formål at 

opnå fortjeneste. Dette blev afvist efter en dialog i bestyrelsen.  

Der blev givet tilsagn til alle de 10 indstillede klubber/projekter. Der blev samlet tildelt 

støtte for 1.300.000 kr. 

   

 
6.2 Revision af støttekoncept     
JH gennemgik revisionen af Team Copenhagens støttekoncept. KS og NP havde enkelte 

ønsker til ændringer, som der var enighed om, at JH skriver ind i beskrivelsen.  

KS ytrede endvidere ønskede om, at der ikke skal fremgå beløb under de forskellige 

klubkategorier, men hellere fokus på, hvad der er behov for. Dette vakte debat i 
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bestyrelsen. Der blev truffet beslutning om, at beløbene bliver, men at der skal være 

fortsat fokus på, om dette er den bedste tilgang.    
 

 

7. Team Copenhagen Eliteidrætsakademi – dispensationsregler  
2015/2016 er den største årgang på Team Copenhagen Eliteidrætsakademi nogensinde. 

Med det øgede elev-antal opleves også en stigning i antallet af ønsker om dispensation af 

forskellig karakter. LWP gennemgik de tre forskellige områder i akademi-regi, hvor der 

bliver ytret ønske om dispensation:  

1) Gå på en 4-årig uddannelse 

2) Modtage morgentræning i andre rammer end Eliteidrætsakademiets 

3) Deltage i de obligatoriske kurser i andre sammenhænge end Eliteidrætsakademiet.  

Der var enighed i bestyrelsen om, at der kan gives dispensation i forhold til at gå på en 4-

årig uddannelse og deltage i de obligatoriske kurser andetsteds end Team Copenhagen. 

For en kortere perioder kan der gives dispensation til at morgentræne i andre rammer end 

Eliteidrætsakademiets.  
 

 
8. Team Copenhagens organisatoriske status    
LCM gennemgik status på undersøgelserne af Team Copenhagen som organisation; og 

ytrede ønske om fra Team Copenhagens side at understøtte arbejdet i den nyoprettede 

idrætsenhed i Kultur- og Fritidsforvaltningen.  

AP foreslog, at Team Copenhagen snart kommer på dagsordenen på et møde i Kultur- og 

Fritidsudvalget, hvor LCM skal inviteres ind for at fortælle om fondens arbejde med talent 

og eliteidræt. CCE vil vende tilbage med forslag til dette. 

 

 
9. Eventuelt       
LCM takkede bestyrelsen for det generelt store engagement og aktive deltagelse i 

forbindelse med Team Copenhagens arbejde.   
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Bestyrelsen godkender referat af bestyrelsesmødet den 1. december 2015 
 
 
        
 
Carl Christian Ebbesen 

Michael Gatten 

Klaus Mygind 

Fritz Schur 

Christian Gangsted-Rasmussen      

Nels Petersen 

Jesper Dünweber Darre      

Knud Skadborg   

Berit Puggaard 


