
 
 

VEDTÆGTER 
for 

FONDEN TEAM COPENHAGEN 
 
 

1. Navn og hjemsted 
1.1. Fondens navn er ”Fonden Team Copenhagen”. 
 
1.2. Fondens hjemsted er Københavns Kommune. 
 
2. Fondens stifter 
2.1. Fonden er stiftet af Københavns Kommune i medfør af undtagelsesbestemmelsen i lov om 
fonde og visse foreninger § 1, stk. 2, nr. 7. 
 
3. Fondens formål 
3.1. Fondens formål er at fremme og udvikle eliteidrætten i København og markedsføre 
København som en attraktiv og dynamisk by med en stærk idrætsprofil. 
 
3.2. Fonden skal gennem samarbejde med erhvervsvirksomheder, sponsorer m.v. markedsføre 
eliteidrætten generelt, herunder udvikle viden og netværk, arbejde for at tilvejebringe 
optimale forhold for eliteidrætsudøvere, og støtte og vejlede lokale foreninger for derved at 
fremme talentudviklingen og idrætsarrangementer i København. På længere sigt skal 
fonden gennem sit arbejde medvirke til at løfte eliteidrætten i København til et højt nationalt 
og internationalt niveau. 
 
3.3. Fonden kan til opfyldelse af formålet, jf. pkt. 3.1 og 3.2., gennem midler fra sponsorater og 
tilskud m.v. fra erhvervslivet og organisationer yde støtte til idrætsgrene og idrætsforbund 
og individuel økonomisk støtte til idrætsudøvere. 
 
3.4. Fonden kan ikke yde støtte til professionelle idrætsudøvere eller sportsklubber/selskaber, 
som har til formål at opnå fortjeneste. 
 
3.5. Fondens arbejde skal koordineres i forhold til Team Danmarks arbejde. 
 
4. Kapitalforhold 
4.1. Fondens grundkapital udgør 300.000,- kr., der er indbetalt kontant. 
 
4.2. Fonden skal ikke i forbindelse med stiftelsen overtage andre værdier end den kontant 
indbetalte grundkapital. 
 
4.3. Københavns Kommune yder frem til 2008 – hvor fondens resultater evalueres - et årligt 
tilskud, som kan benyttes til den daglige drift og til opfyldelse af fondens formål, jf. pkt. 4.6. 
 
4.4. Fondens finansieringsbehov søges herudover hovedsageligt dækket gennem tilskud fra 
erhvervslivet, herunder gennem sponsor- og reklameaftaler, organisationer og det 
offentlige. 
 



4.5. Uddeling af fondens midler skal ske i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 3.1. - 3.3. 
og i øvrigt efter principperne i lov om fonde kap. 8. 
 
4.6. De kommunale tilskud og andre indtægter skal holdes adskilt, idet de kommunale tilskud 
kun må anvendes i overensstemmelse med offentligretlige regler og grundsætninger. 
 
4.7. Hverken stifteren eller andre er tillagt særlige rettigheder eller fordele. 
4.8. Ved fondens opløsning træffer Københavns Kommune afgørelse om anvendelse af 
fondens midler. 
 
5. Bestyrelsen samt valg/udpegning af bestyrelsesmedlemmer 
5.1. Fondens ledes af en bestyrelse bestående af 8-10 medlemmer. 
 
5.2. Fondens bestyrelse bør sammensættes af: 
Kultur- og Fritidsborgmesteren, som skal være fondens formand 
2 medlemmer udpeget af og blandt Borgerrepræsentationens medlemmer, hvoraf det ene 
medlem skal være fondens næstformand. 
2 nuværende/forhenværende eliteidrætsudøvere fra København 
3 repræsentanter fra det københavnske erhvervsliv 
1 repræsentant fra Team Danmark 
 
5.3. Formanden udpeger efter samråd med næstformanden de 6-8 resterende 
bestyrelsesmedlemmer. Ved udpegningen tages hensyn til anbefalinger/indstillinger fra 
interessenter indenfor eliteidrætten og erhvervslivet. 
 
5.4. De i pkt. 5.2. og 5.3 nævnte bestyrelsesmedlemmer udpeges for 4 år ad gangen, første 
gang dog fra stiftelsen til den 1. januar 2006. Genudpegning kan finde sted. 
 
5.5. Såfremt et bestyrelsesmedlem, uanset årsag, udtræder i utide, udpeger formanden efter 
samråd med næstformanden et nyt bestyrelsesmedlem, der indtræder i den resterende 
periode. 
 
5.6. Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer ikke vederlag. 
 
6. Bestyrelsens beslutning 
6.1. Formanden for bestyrelsen er ansvarlig for indkaldelse til bestyrelsesmøder. 
 
6.2. Bestyrelsen skal indkaldes, når et af bestyrelsens medlemmer eller direktøren ønsker det. 
Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 8 dages varsel. 
 
6.3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. 
 
6.4. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende 
medlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
 
6.5. Følgende beslutninger kræver, at mindst 3/4 af bestyrelsesmedlemmerne stemmer for: 
- vedtagelse af drifts-, likviditets- og investeringsbudgetter, 
- eventuel ansættelse eller afskedigelse af direktionen, 
- vedtægtsændringer samt 
- opløsning af fonden. 
 
6.6. Der føres en protokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger. 
 



6.7. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 
 
6.8. Bestyrelsen har ansvaret for fondens drift og økonomi og skal på et møde inden 1. april 
godkende årsrapport og beretning for fonden. 
 
7. Den daglige ledelse 
7.1. Den daglige drift varetages af et sekretariat. 
7.2. Bestyrelsen kan ansætte en direktør til at varetage den daglige ledelse. 
 
8. Tegningsregel 
8.1. Fonden tegnes af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller af 
direktøren i forening med to bestyrelsesmedlemmer. 
 
8.2. Bestyrelsen kan meddele prokura. 
 
9. Hæftelse 
9.1. Fonden hæfter kun med egne midler for sine forpligtelser. 
 
10. Årsrapport og revision 
10.1. Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra fondens stiftelse til 31. 
december 2004. 
 
10.2. Revideret årsrapport skal foreligge senest den 3 måneder efter regnskabsårets udløb. 
 
10.3. Revision af fondens årsrapport foretages af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor. 
Revisor vælges for 2 år ad gangen. 
 
 
Som stifter: Københavns kommune 
 
København, den 19/4 – 2004 

 

Vedtægterne revideret af bestyrelsen den 6. juni 2017 
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