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Beslutningsreferat fra Team Copenhagen bestyrelsesmøde 
 
Tid og sted 
Tirsdag den 15. marts 2016 
Værelse 86, 1. sal, Københavns Rådhus 
 
Mødeleder 
Carl Christian Ebbesen (CCE) 
 
Deltagere 
Klaus Mygind (KM) 
Michael Gatten (MG) 
Fritz Schur (FS) 
Nels Petersen (NP) 
Knud Skadborg (KS) 
Berit Puggard (BP) 
Jesper Dünweber Darre (JDD) 
 
Fraværende 
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 
Ole Ørnstrup (OØ), revisor, Deloitte 
 
Dagsorden 
 
1. Velkommen  

- Præsentation af Michael Gatten  
2. Godkendelse af referat fra mødet den 1. december 2015 (underskrift)  
3.  Økonomi  
 3.1 Årsberetning 2015  
 3.2 Årsrapport 2015 (underskrift)    
 3.3 Revisionsprotokollat til årsrapport 2015 (underskrift)  
4. Kommercielle aktiviteter – status marts 2016  
5. Støttetildelinger  

5.1 Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag   
6. Orientering om og drøftelse af Team Copenhagens organisatoriske situation 
7. Eventuelt 
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1. Velkommen  
CCE indledte med at præsentere bestyrelsens nye medlem, Michael Gatten, som erstatter 
Andreas Pourkamali. Herefter fulgte en kort præsentationsrunde af bestyrelsen og Team 
Copenhagens tilstedeværende medarbejdere.  
 

 
2. Godkendelse af referat fra mødet den 1. december 2015 (underskrift)  
Referatet blev godkendt og underskrevet.  
LCM indskød en bemærkning om, at image-undersøgelsen, som også afdækker bruger-
tilfredshed, er lige på trapperne.   

 
 

3.  Økonomi  
 
3.1 Årsberetning 2015  
Der var enkelte sproglige og indholdsmæssige ønsker om ændringer til forordet til 
årsberetningen. Forordet blev godkendt under forudsætning af, at disse ønsker bliver 
efterlevet, inden årsberetningen sendes til tryk.  
Forordet gav dog anledning til en dialog – indledt af KS – omkring vægtningen af fokus på 
ungdomsresultater kontra seniorresultater. KS mener, at der er for meget fokus på 
ungdomsresultater. Flere af bestyrelsens medlemmer gav udtryk for, at et sundt 
ungdomsmiljø er en forudsætning for et resultatindbringende seniorniveau.  
KM udtrykte ønske om indsigt i udviklingen hos klubber, som har fået støtte siden 2008. Det 
blev aftalt, at der på det nye teamcopenhagen.dk bliver et område, hvor der sættes fokus 
herpå.  
 
3.2 Årsrapport 2015 (underskrift)    
OØ gennemgik Team Copenhagens årsrapport for 2015, som blev godkendt og 
underskrevet. Der var ingen spørgsmål hertil.  
 
3.3 Revisionsprotokollat til årsrapport 2015 (underskrift)   
OØ indledte med at orientere bestyrelsen om, at LCM alene har fuldmagt til at hæve på 
Team Copenhagens konti. OØ orienterede endvidere om, at Team Copenhagen ikke er 
omfattet af skat. Han spurgte efterfølgende ind til, om bestyrelsen havde kendskab til 
besvigelser. Ingen gav udtryk for kenskab hertil.  
CCE spurgte ind til, om det er normalt med ene-fuldmagt. OØ svarede, at det er det ikke. 
CCE spurgte herefter ind til, om det vil være administrativt besværligt at ændre processen 
til, at der skal to personer indover aktiviteter på Team Copenhagens konti. LCM hav udtryk 
for, at det ville besværliggøre processen, og uddybede med, at fondens bogholder Jens 
Pallesen er indover alle aktiviteterne på Team Copenhagens konti.  
Revisionsprotokollatet blev herefter godkendt og underskrevet.  
 
CGR var fraværende, og hans underskrift vil blive indhentet efterfølgende. 
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4. Kommercielle aktiviteter – status marts 2016  
LCM gennemgik status på de kommercielle aktiviteter. I forbindelse med TALENT-DK 
aktiviteter er der en positiv tendens til, at folk gerne kommer langvejs fra for at deltage i 
arrangementerne.  
 
LCM fortalte endvidere om arbejdet med at finde nye sponsorerer, hvor fokus nu i højere 
grad er på at finde mange mindre sponsorer frem for få store.  
MG spurgte ind til hvorfor man fx i forbindelse med ”Årets Idrætstalent” ikke har en sponsor 
til at finansiere rejselegatet på 10.000 kr. LCM svarede, at det ikke er tilladt, da 
arrangementet afholdes på rådhuset.  
 
 
5. Støttetildelinger   
 
5.1 Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag  
JH gennemgik de syv indstillinger, som alle blev godkendt.                         
 
 
6. Orientering om og drøftelse af Team Copenhagens organisatoriske situation  
CCE indledte med at orientere bestyrelsen om – i overensstemmelse med bilag 6, at 
bestyrelsen af Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) var blevet bedt om at kommentere på Kultur- 
og Fritidsforvaltningens (KFF) analyse af Team Copenhagen, som fremstiller tre mulige 
fremtidsscenarier for Team Copenhagen. CCE fulgte op med, at han ville dele drøftelsen i 
to: Først en fællessnak og derefter en drøftelse udelukkende blandt 
bestyrelsesmedlemmerne.  
 
LCM fastslog herefter Team Copenhagens holdning i forhold til de tre scenarier: Det 
optimale ville være at fortsætte fondskonstruktionen kombineret med en resultatkontrakt for 
en 4-5 årig periode.  
 
Bestyrelsens medlemmer bakkede op om forslaget. MG, NP og KM gav udtryk for 
vigtigheden af, at Team Copenhagen ikke bliver kommunaliseret, da det er tvivlsomt, at KFF 
vil kunne fastholde fokus på eliteidrætten på sigt, når den kommer i konkurrence med andre 
aktiviteter under KFF. Der var blandt bestyrelsen endvidere en generel utilfredshed med 
kvaliteten af analysen.  
Det blev aftalt, at CCE og LCM sammen udarbejder et svar til KFU på baggrund af 
drøftelsen på bestyrelsesmødet. Svaret bliver sendt til bestyrelsen med mulighed for 
kommentarer, inden det sendes til KFU.   
 
 
7. Eventuelt 
LCM gav bestyrelsen et hurtigt indblik i den nye hjemmeside, som forventes at blive 
lanceret den 30/3.  
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Bestyrelsen godkender referat af bestyrelsesmødet den 15. marts 2016 
 
 
        
 
Carl Christian Ebbesen 

Michael Gatten 

Klaus Mygind 

Fritz Schur 

Christian Gangsted-Rasmussen      

Nels Petersen 

Jesper Dünweber Darre      

Knud Skadborg   

Berit Puggaard 


