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Bilag 4.3 
 

 

Mellem 

 

Københavns Kommune 

 

 

og 

 

Fonden Team Copenhagen 

 

er indgået følgende  

 

AFTALE 

 

om Fonden Team Copenhagens virksomhed i Københavns Kommune. 

 

 

Tilskuddet ydes i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne og efter reglerne i Københavns 

Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ og Københavns Kommunes Forretningscirkulære: 

Ydelse af tilskud.1 

 

1. 

Formål  

 

Institutionens overordnede formål er ifølge vedtægterne: 

 

Fondens formål er at fremme og udvikle eliteidrætten i København og markedsføre København 

som en attraktiv og dynamisk by med en stærk idrætsprofil. 

 

2. 

Vedtægter 

 

Vedtægterne for Fonden Team Copenhagen, herunder eventuelle ændringer heraf, skal 

godkendes af Kultur- og Fritidsforvaltningen. 

 

 

3. 

Ledelse  

 

Fonden Team Copenhagens bestyrelse er ansvarlig for planlægning, opbygning, gennemførelse 

og afrapportering i forbindelse med de aftalte aktiviteter i aftaleperioden. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Kasse- og Regnskabsregulativet samt forretningscirkulære kan læses på: 
https://www.kk.dk/indhold/borgerrepraesentationens-modemateriale/30032017/edoc-agenda/e3c19e36-b252-45fd-
8ece-0271ec62a979/e5e6be28-7cd8-45e7-bb73-dc627bfbb8cb 

https://www.kk.dk/indhold/borgerrepraesentationens-modemateriale/30032017/edoc-agenda/e3c19e36-b252-45fd-8ece-0271ec62a979/e5e6be28-7cd8-45e7-bb73-dc627bfbb8cb
https://www.kk.dk/indhold/borgerrepraesentationens-modemateriale/30032017/edoc-agenda/e3c19e36-b252-45fd-8ece-0271ec62a979/e5e6be28-7cd8-45e7-bb73-dc627bfbb8cb
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4. 

Virksomhedsplan og budget 

 

Fondens regnskabsår følger kalenderåret.  

 

Forud for hvert år udarbejder Fonden Team Copenhagen et budget, der skal være opstillet i 

overensstemmelse med vedlagte budgetskabelon. Budgettet skal godkendes af Kultur- og 

Fritidsforvaltningen. Hvis der sker væsentlige ændringer efter budgettet er godkendt, skal der 

udarbejdes et revideret budget. Ændringerne og det reviderede budget skal godkendes af 

Kultur- og Fritidsforvaltningen, da tilskuddet ellers kan kræves tilbagebetalt. 

 

Desuden udarbejdes forud for hvert år en virksomhedsplan, med plan for årets aktiviteter.  

Virksomhedsplanen skal herudover indeholde oplysninger om overvejelser vedrørende den 

fremtidige drift, visioner, målsætning m.v. 

 

Virksomhedsplanen skal godkendes af Kultur- og Fritidsforvaltningen. I godkendelsen af planen 

lægges vægt på, om nærværende aftale er overholdt, herunder, om målene i afsnit 5 indgår. 

En godkendt virksomhedsplan kan ikke ændres væsentligt uden forudgående aftale med 

Kultur- og Fritidsforvaltningen. 

 

Budget og virksomhedsplan for regnskabsår 2019 skal være Københavns Kommune i hænde 

senest den 1. januar 2019, og skal leve op til vedlagte vejledning til budget og regnskab. 

 

5. 

Tilskud og aktivitet 

 

Tilskuddet udgør 5.930.000 kr. ekskl. moms (6.445.652 kr. inkl. moms) i 2019.  

 

Tilskuddet fra Københavns Kommune er givet på betingelse af at følgende aktiviteter 

gennemføres: 

 

Fonden Team Copenhagen skal gennem samarbejde med erhvervslivet, sponsorer, 

organisationer m.v. sikre: 

 

• Markedsføring af eliteidrætten generelt 

• Udvikling af viden og netværk for at tilvejebringe optimale forhold for eliteudøvere. 

• Støtte og vejledning til lokale foreninger i forhold til at fremme talentudvikling. 

• Medvirken til at løfte eliteidrætten i København til et højt nationalt og internationalt 

niveau 

 

Derudover er det en forudsætning for tilskuddet, at Fonden Team Copenhagens arbejde 

samstemmes og koordineres med Kultur- og Fritidsforvaltningens afdeling Idrætsudvikling – 

herunder med indholdet i den kommende idrætsplan. Der skal i den forbindelse som minimum 

afklares veldefinerede samarbejdsflader på følgende områder: 

 

• Klub og foreningsudvikling 

• Det videre arbejdet med Nationalt Elitesportscenter   

• Ny elitekommuneaftale med Team Danmark 

• Eventområdet 

• Samarbejde med skoler og uddannelsesinstitutioner 

 

Endvidere er der sat følgende aktivitetsmål for tilskuddet i 2019:  

 

• Uddannelse af ledere og trænere 

o Tre årlige eliteidrætsnetværksmøder 
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o Krav om kompetente fysiske trænere i støttede klubber 

o Kursus om sponsorarbejde (3-4 støttede klubber) 

 

• Rådgivning og konsulentydelser 

o 360 graderes dialog med støttede klubber 

o Udnytte viden i specialforbund – samarbejde med specialforbund for sportsgrene, 

vi støtter 

 

• Støttetildelinger 

o 3 årlige støtterunder – budget: 2,9 mio. kr. 

 

• Styrkelse af Team Copenhagen Eliteidrætsakademi 

o Afholdelse af 3-6 basalkurser 

o Udvikle overbygning til basal sportsernæring 

o Oplæg vedr. ludomani 

o Oprettelse af træningstilbud for skadede elever 

o Styrke morgentræningstilbuddet 

o Fortsat udvikling af sportslige screeninger ifm. optagelse 

 

• Uddannelse af øvrige aktive 

o Tilbyde 3 typer basalkurser 

o Tilbud om adfærdsprofiltest til udvalgte atleter 

 

• Kommunikation 

o Rådgive klubberne kommunikativt 

o Promovering af københavnsk eliteidræt samt deling af viden 

 

• Netværk 

o Samarbejde med Team Danmark og DIF 

o Samarbejde med Idrætsenheden 

o TALENT-DK: 

▪ 3-5 inspirationsmøder 

▪ 1 heldagsseminar 

▪ Udbygning af vidensarkiv 

▪ Styrke samarbejdet med BUF med sigte på videndeling og udvikling af 

idrætsskolekoncept 

 

Tilskuddet udbetales i 3 rater på hver 2,148,551 kr. henholdsvis i starten af januar, april og 

september, medmindre et godkendt likviditetsbudget viser, at en anden udbetalingsmåde er 

nødvendig.  

 
Det er, medmindre anden særskilt aftale foreligger, en forudsætning for udbetaling af 

tilskuddet, at virksomhedsplaner, budgetter, regnskaber og beretninger er indsendt rettidigt, 

samt, at aftalens vilkår i øvrigt er overholdt.  

 

Tilskuddet vil i aftaleperioden som udgangspunkt blive reguleret med Københavns Kommunes 

fremskrivningsprocent. 

 

Fonden Team Copenhagen forpligter sig til, at orientere Københavns Kommune om alle 

væsentlige ændringer af betydning for driften, herunder ledelsesskift, ændringer i bestyrelse 

og vedtægter. 

 

Det er en forudsætning for tilskuddet, at Fonden Team Copenhagen selv indhenter alle 

nødvendige tilladelser hos de relevante myndigheder forud for afvikling af aktiviteter.  
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Det er derudover en forudsætning for tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget, at ansøger og 

dennes samarbejdspartnere, herunder sponsorer, opfylder Københavns Kommunes krav om 

arbejdsklausuler; dvs. forventninger til løn - og arbejdsvilkår, herunder arbejdstid, opholds- og 

arbejdstilladelser, jf. Borgerrepræsentationens beslutning den 10. november 2016. Læs mere 

på fairforhold.kk.dk og i vedhæftede bilag (Arbejdsklausul KFF). 

Da Fonden Team Copenhagen har oplyst, at Fonden Team Copenhagen ikke – eller kun delvist 

– er momsregistrerede, modtager Fonden Team Copenhagen en kompensation for de udgifter 

Fonden Team Copenhagen kan have til momsbelagte udgifter. 

Momskompensationen fra staten udbetales sammen med Fonden Team Copenhagens tilskud. 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har på baggrund af en gennemsnitsberegning fastsat satser 

for momskompensation, som er forskellige, og som fremgår af ministeriets positivliste.2 

 

Satsen for tilskud til Team Copenhagen er 5.930.000 kr. ekskl. moms (6.445.652 kr. inkl. 

moms) i 2019. I forbindelse med evt. momsregnskab kan Fonden Team Copenhagen således 

IKKE fratrække udgifter til moms, da Fonden Team Copenhagen allerede er blevet 

kompenseret for disse med det forhøjede tilskud. 

 

6. 

Regnskab, revision og beretning 

 

Regnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med vedlagte modelregnskab for modtagere 

af driftstilskud. Et eventuelt overskud eller underskud kan overføres fra det ene regnskabsår til 

det andet, så længe aftalen løber.   

 

Revisionen skal foretages af en registreret eller statsautoriseret revisor i overensstemmelse 

med den vedlagte revisionsinstruks. 

 

Det reviderede regnskab, samtlige revisionsprotokollater udarbejdet i årets løb samt 

ledelsesberetning skal senest den 1. april det efterfølgende år sendes til Københavns 

Kommune til Idrætsudvikling, Rikke Thielcke, rikket@kk.dk. 

 

Ledelsesberetningen skal redegøre for årets drift og forventningerne til det kommende år. 

Derudover skal ledelsesberetningen indeholde en redegørelse for, i hvilken udstrækning mål, 

der er opstillet i aftalens afsnit 5, er opnået. 

 

Bemærk, at Københavns Kommune kan udtage tilskudsmodtagere/institutioner til indsendelse 

af supplerende dokumentation.  

Regnskabet skal godkendes af Kultur- og Fritidsforvaltningen. 

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen kan på et hvilket som helst tidspunkt kræve at blive orienteret 

om Fonden Team Copenhagens økonomi, herunder at få udleveret oplysninger og dokumenta-

tion. 

 

 

7. 

Overdragelse af rettigheder og forpligtelser 

 

Medmindre anden særskilt, skriftlig aftale foreligger, kan rettigheder og forpligtelser i henhold 

til denne aftale hverken helt eller delvis overdrages til tredjemand.  

 

 

                                                           
2 https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=195152 

https://socialdumping.kk.dk/artikel/stoette-og-tilskud
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=195152
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8. 

Ikrafttræden, gyldighedsperiode, opsigelse og misligholdelse 

 

Aftalen træder i kraft 1. januar 2019 og løber indtil 31. december 2019.  

 

Aftalen har som forudsætning, at Borgerrepræsentationen årligt giver sin tilslutning i 

forbindelse med vedtagelse af kommunens budget 

 

Fonden Team Copenhagen kan opsige aftalen med tre måneders varsel til udgangen af det 

igangværende kalenderår. 

 

Københavns Kommune kan, i tilfælde af mislighold, opsige aftalen med 6 måneders varsel til 

udgangen af et kalenderår. Kommunen vil i givet fald fastsætte rammerne for afvikling af 

aftalen. 

 

Med hensyn til misligholdelse af aftalen henvises til dansk rets almindelige regler herom. Dog 

betragtes det altid som væsentlig misligholdelse, hvis budget, virksomhedsplan og regnskab 

ikke fremsendes til godkendelse senest to måneder efter fristens udløb, medmindre anden 

særlig aftale foreligger. Ligeledes hvis aktiviteterne ikke gennemføres som beskrevet ovenfor 

og i virksomhedsplanen, uden at der er truffet aftale herom med Københavns Kommune. 

 

 

København, den                                         København, den 

 

For Fonden Team Copenhagen:                    For Københavns Kommune: 

 

 

_____________________________ _______________________________ 

Leif Mikkelsen, Direktør  Thomas Bach, Idrætschef 

 

 

 

___________________________ 

 

Vedlagt 

• Budgetskabelon driftstilskud 

• Vejledning til budget og regnskab for driftstilskud 

• Modelregnskab for modtagere af driftstilskud 

• Revisionsinstruks 

• Arbejdsklausul KFF  


