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Bilag 2: Beslutningsreferat fra Team Copenhagen bestyrelsesmøde  

Tid og sted 
Tirsdag den 7. juni 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) 
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 fra mødet den 15. marts 2016 (underskrift) CCE 
 2.1 Forsikringer – status over gældende forsikringsdækning LCM 
 
3. Økonomisk status pr. 30. april 2016  LCM
                                                   
4. Kommercielle aktiviteter  LCM 
  
5. Støttetildelinger (37. ansøgningsrunde)  JH 

5.1 Sekretariatets indstilling om tilsagn og afslag  
5.2 Justering af Team Copenhagens støttekoncept 

 
6. Team Copenhagen Eliteidrætsakademi – status LWP 
  
7. Implementering af Handlingsplan 2016 – status ultimo maj 2016 LCM 
               
8. Eventuelt 
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1. Velkommen   

CCE indledte mødet med at ønske tillykke med Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning om, at Team 
Copenhagen fortsætter sin nuværende organisatoriske form som værende en selvejende fond.  

 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 15. marts 2016 (underskrift)  

Referatet blev godkendt og underskrevet.   

 

2.1 Forsikringer – status over gældende forsikringsdækning  

LCM fremlagde den gældende forsikringsdækning. FS spurgte ind til, om Team Copenhagen er 
tilstrækkelig dækket ift. IT og svagstrømsforsikring samt brand. Team Copenhagens IT-firma foretager 
en daglig backup af serverens indhold og dækningen burde derfor være tilstrækkelig.  
 

3. Økonomisk status pr. 30. april 2016                                                     

LCM gennemgik Team Copenhagens økonomi. Enkelte punkter blev fremhævet:  

• Udskiftning af hardware har afventet en beslutning om Team Copenhagens organisatoriske 
fremtid.  

• Ved den nærtstående flytning til Grøndal Multicenter forventes en halvering af Team 
Copenhagens husleje.  

• CCE spurgte ind til, om fonden er dækket af indskydergarantifonden. FS tilføjede, at det kun 
gælder for privatpersoner. Det foranledigede et spørgsmål fra JDD ift. om Team Copenhagen er 
forsikret mod svig i forbindelse med fx netbank. Dette bekræftede LCM, at Team Copenhagen 
er.  

 

4. Kommercielle aktiviteter   

LCM præsenterede de kommercielle aktiviteter og føjede til, at aftalen med Sund og Bælt på 100.000 
kr. årligt forsøges forlænget inden den nuværende adm. direktør Leo Larsen, som Team Copenhagen 
oprindeligt indgik aftalen med, stopper. 
CCE spurgte ind til, om der er nye partnere på vej og i hvilket omfang, at partnere i TALENT-DK 
betragtes som potentielle kommercielle partnere hos Team Copenhagen. LCM svarede, at dette holdes 
adskilt.  

 

5. Støttetildelinger (37. ansøgningsrunde)   

5.1 Sekretariatets indstilling om tilsagn og afslag  

JH gennemgik kort de klubber, som har søgt støtte ifm. 37. ansøgningsrunde. Alle indstillinger blev 
godkendt.  
MG spurgte i forlængelse af godkendelsen ind til, om der foreligger en aftale om, at de klubber, der 
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modtager støtte, i deres kommunikation skal give udtryk for, at de er støttet af Team Copenhagen. Det 
gør der ikke på nuværende tidspunkt, men der arbejdes løbende på at opfordre klubberne til det. 
Derudover forventes det, at de har Team Copenhagens logo på deres hjemmeside. Som eksempel 
nævnte MG, om Ajax København ikke kunne have ventet et par dage med at annoncere ansættelsen 
af deres to nye sportschefer, så den netop tildelte støtte fra Team Copenhagen kunne være blevet 
nævnt.  

KM spurgte, om der var noget kendetegnende ved udviklingen hos de klubber, der modtager støtte ved 
den 37. ansøgningsrunde. Det startede en dialog om, at vi skal sikre, at støtten gør en reel og 
afgørende forskel for klubbernes talentudvikling. BP fremhævede som eksempel, at Hovedstadens 
Svømmeklub formentlig ville kunne klare sig uden støtten.  JH understregede vigtigheden af fokus på, 
at talentudvikling er et langt sejt træk med langsigtede mål.  

 

5.2 Justering af Team Copenhagens støttekoncept 

Forslaget om at fjerne den nedre grænse på 100.000 kr. blev godkendt.  
 

6. Team Copenhagen Eliteidrætsakademi – status  

LWP præsenterede udviklingen indenfor ansøgere til Team Copenhagen Eliteidrætsakademi, som til 
skoleåret 2016/2017 har taget en markant stigning. En stigning, der har betydet, at kravet til de 
kommende elever har været højere end sædvanligt. Dette fremhævede BP som værende problematisk, 
da vi skal kunne rumme det stigende antal ansøgere og ikke agere stopklods for udviklingen. LWP gav 
udtryk for enighed heri og tilføjede, at økonomi også spiller en rolle, da fysiologiske screeninger, kurser 
med mere er en stor udgift. For at kunne rumme flere elever, skal der laves aftaler med flere skoler, 
hvilket der allerede arbejdes på, og Eliteidrætsakademiets økonomi skal styrkes. Det blev aftalt, at der 
til næste bestyrelsesmøde laves en økonomisk vurdering af Eliteidrætsakademiets fremtidige behov.   

 

7. Implementering af Handlingsplan 2016 – status ultimo maj 2016  

LCM gennemgik status ultimo maj 2016 (og ikke 2015, som der står i bilagets overskrift) på Team 
Copenhagens handlingsplan for 2016.  

               

8. Eventuelt 

LCM nævnte støtten på to gange 10.000 kr. fra Det Bentzenske Understøttelseslegat, som går til 
henholdsvis Stevnsgade Basketball og bokseklubben SIK Fight.  

LCM spurgte bestyrelsen, om der var stemning for en OL-reception for de københavnske udøvere, der 
skal til OL - gerne på rådhuset. Det blev aftalt, at LCM undersøger, om det er muligt at samle 
udøverne, inden de tager til Rio.   
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Dagsordenens otte punkter blev forholdsvis hurtigt gennemgået og det efterlod tid til en dialog 
påbegyndt af CCE med spørgsmålet: ”Hvad skal der til for at udvikle eliteidrætten i København?” Og i 
forlængelse deraf: ”Har Team Copenhagens det rette fokus? Vi ved, hvad der skal til; gør vi det rigtige 
for at nå målene?” 

Det blev en dialog med mange indspark, som Team Copenhagen vil tage op til overvejelse i sit videre 
arbejde. Indsparkene omfattede: 

• De 700.000 kr., vi årligt bruger på uddannelse og kurser af ledere og trænere er nogle af de 
bedste penge, vi bruger (LCM). 

• Der er ingen opskrift på, hvad der virker. Der er en masse fællesstræk mellem de forskellige 
miljøer, men tilfældigheder og personligheder spiller også en stor rolle (BP). 

• Det kræver videndeling mellem miljøer, bedre faciliteter, nærhed og tættere dialog (JH). 
• En ide med en Ph.d., der undersøger problemstillingen? (BP) 
• Ph.d.’en kunne være et samarbejde mellem Team Danmark, Team Copenhagen, Københavns 

Universitet og eventuelt erhvervslivet. (KS).  
• Vi kan også spørge klubberne om, hvad de har brug for fremadrettet ift. samarbejde med Team 

Copenhagen. Det kunne være et spørgeskema og/eller workshops.(KS) 
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Bestyrelsen godkender referat af bestyrelsesmødet den 7. juni 2016 

 

  

Carl Christian Ebbesen 

Michael Gatten 

Klaus Mygind 

Fritz Schur 

Christian Gangsted-Rasmussen      

Nels Petersen 

Jesper Dünweber Darre      

Knud Skadborg   

Berit Puggaard 


