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Beslutningsreferat fra Team Copenhagens bestyrelsesmøde 

 

Tid og sted 

Tirsdag d. 11. juni 2019, kl. 10-12 

Værelse 86, 1.sal, Københavns Rådhus 

Mødeleder 

Franciska Rosenkilde (FR) 

Deltagere 

Jonas Bjørn Jensen (JBJ) 

Fritz Schur (FS) 

Nels Petersen (NP) 

Knud Skadborg (KS) 

Christian Gangsted (CGR) 

Jesper Dünweber Darre (JDD) 

Fraværende 

Hassan Nur Wardere (HNW) 

Berit Puggaard (BP) 

Øvrige deltagere 

Leif Christian Mikkelsen (LCM), Team Copenhagen 

Jeppe Haugaard (JH), Team Copenhagen 

Lise Warren Pedersen (LWP), Team Copenhagen 

Line Rasch (LR), Team Copenhagen 

Dagsorden 

1. Velkommen 

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 12. marts 2019 (underskrift) 

2.1 Forsikringer 

2.2 Backup af data 

 

3. Økonomisk status per 31. maj 

  

4. Kommercielle aktiviteter 

5. Støttetildelinger 

  

6. Strategi 2019-2023 

7. Aktiviteter i TALENT-DK 

8. Status på Eliteidrætsakademiet 

9. Eventuelt 
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REFERAT 

1. FR bød velkommen 

Dagsordenen blev godkendt 

 

2. Referatet af mødet 12.3.2019 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen. 

2.1 Forsikringer 

LCM gennemgik Team Copenhagens forsikringer, hvilket ikke gav anledning til 

bemærkninger fra bestyrelsen. 

2.2 Databackup 

LCM gennemgik Team Copenhagens nuværende løsning til backup af data – en løsning 

som hverken er tidssvarende eller sikker. LCM fremlagde derefter et forslag til en ny 

databackup, hvor fondens data migreres til en filstruktur i word365. Ændringen vil medføre 

en engangsudgift på 24.000 plus moms samt en øget omkostning til månedlig licens hos 

Microsoft på 150-200 kroner.  

Den nye datasikringsløsning blev godkendt af bestyrelsen. 

3. Økonomi 

LCM fremlagde Team Copenhagens økonomi og påpegede et lille fald i partnerindtægter. 

Bestyrelsen havde ingen bemærkninger. 

 

4. Kommercielle aktiviteter 

LCM gennemgik Team Copenhagens kommercielle aktiviteter og sponsoraftaler for 2019. 

Bestyrelsen havde ingen kommentarer. 

 

5. Støttetildelinger 

JH gennemgik sekretariatets indstilling om støttetildelinger. 

Alle blev godkendt af bestyrelsen.  

FR spurgte til hvorvidt psykisk sundhed i træningsmiljøerne er et emne, vi overvejer i 

forbindelse med allokeringen af støttemidler.  

LWP fortalte, at vi i forbindelse med den i medierne meget omtalte sag om svømmere, der 

blev udsat for et skadeligt træningsmiljø, har gransket vores egen praksis og fandt en 

enkelt proces, vi valgte at ændre. LWP fortalte desuden, at alle de klubber, vi støtter, lader 

til at have sunde træningsmiljøer, men at vi har rettet specifik henvendelse til HSK og bedt 

om en redegørelse for, hvad svømmeklubben gør for at sikre sunde træningsmiljøet nu og 

fremadrettet, og at svømmeklubbens svar for fyldestgørende og tilfredsstillende.  

Endvidere har vi påbegyndt et projektsamarbejde med Laurence Halsted fra Danske Fægte 

Forbund med det sigte for øje at udbrede viden om mentalt sunde træningsmiljøer samt 

tegn på mental sårbarhed blandt de unge atleter. 

FS stillede spørgsmålstegn ved, hvorfor så stor en del af støtten først udbetales i sidste 

ansøgningsrunde hvert år og ikke i højere grad i første og anden ansøgningsrunde. JH 

medgav, at vi i 2018 ikke manglede midler til støtteudbetalinger i december, men fortalte, at 

de fleste klubber søger støtte i anden eller tredje ansøgningsrunde, da disse tidspunkter 

korresponderer bedst med klubbens planlægning af aktiviteter. 

 

 

6. Strategi 2019-2023 

• LCM præsenterede strategioplægget for Team Copenhagens fremtidige arbejde. 
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• KS spurgte, om vi i strategiarbejdet har inddraget interessentperspektiver fra 

klubber, forbund og uddannelsesinstitutioner. LCM forklarede, at der ikke var 

foregået workshops, men at LWP og JH er i daglig kontakt med de nævnte 

interessenter, og at deres løbende feedback er taget med i betragtning i 

strategioplægget. KS foreslog, at bestyrelsen godkendte strategioplægget for nu, 

men at vi i efteråret skulle inddrage interessenterne i højere grad. 

• FS gav udtryk for, at oplægget til sponsorkurser skal være mere ambitiøst end det 

fremlagte, og at det ikke er nok, at 3-4 klubber deltager i et sponsorkursus hvert år. 

Bestyrelsen blev samlet enige om, at når Team Copenhagen mener, vi har et 

velafprøvet og velfungerende sponsorkursus, skal det gøres til et krav for tildeling af 

støtte, at man har været gennem dette sponsorkursus. LCM foreslog, at der laves 

en evaluering af hold to af det nuværende sponsorkursus, og at han fremlægger et 

revideret oplæg vedrørende deltagelse i sponsorkurset på bestyrelsesmødet i 

december. KS bemærkede, at kurset med fordel kunne have fokus på fundraising i 

mere bred forstand end blot sponsorindtægter, og at klubbernes indtægter herfra 

også kan komme via events, lottoarrangementer m.m. 

• LCM spurgte, under sin gennemgang af strategien fokus på at øge kendskabet til 

fondens arbejde, om det ville være muligt at få halvårligt foretræde for Kultur- og 

Fritidsforvaltningen for at udbrede viden om vores arbejde. FR vil undersøge 

muligheden. 

• FS stillede spørgsmålstegn ved nødvendigheden af, at Team Copenhagen i sig selv 

er kendt og argumenterede for, at det er stort set umuligt at rejse midler til en fond. 

FS anbefaler i stedet, at vi bruger vores ressourcer på at hjælpe klubberne til at 

søge støtte direkte i stedet og ophører med at søge fondsmidler til Team 

Copenhagen. Dog vil det give mening stadig at søge om midler til 

Eliteidrætsakademiet, som er et initiativ, vi selv står for. Det er tidligere bestemt, at 

Team Copenhagen selv skal søge at rejse de midler, som vi vil blive beskåret i 

støtte fra Københavns Kommune. FR vil undersøge, at det vil kunne godkendes, at 

denne rejsning af midler kan foregå indirekte ved, at vi bistår klubberne i deres 

sponsoransøgninger. 

• Det blev besluttet, at strategien bliver et punkt på dagsordenen på 

bestyrelsesmødet i december igen. 

 

7. Aktiviteter i TALENT-DK 

LCM gennemgik de afholdte, planlagte og tentative aktiviteter i TALENT-DK i 2019. 

 

8. Status på Eliteidrætsakademiet 

LWP fortalte om Eliteidrætsakademiets arbejde og resultater. En enkelt udfordring er, at 

nogle studerende muligvis bruger Eliteidrætsakademiet udelukkende som springbræt for at 

komme udenom STX-skolernes distancekrav og ind på det meget populære Gefion 

Gymnasium, for derefter at springe fra Akademiuddannelsen, når først de er inde.  

FR bragte op, om det var muligt at bibeholde distancekravet for Gefion alene. LWP 

påpegede det ærgerlige i en sådan løsning, i det flere atleter søger Gefion, fordi de har 

morgentræning i nærheden. LWP vil overveje mulige løsninger. 

 

9. Ingen spørgsmål blev rejst under eventuelt. 
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