
 

 

 
Beslutningsreferat fra Team Copenhagens bestyrelsesmøde 

 

Tid og sted 

Tirsdag d. 9. juni 2020, kl. 10.00-12.00 

Via Teams 

Mødeleder 

Franciska Rosenkilde (FR) 

Deltagere 

Jonas Bjørn Jensen (JBJ) 

Fritz Schur (FS) 

Hassan Nur Wardere (HNW) 

Anders Voigt Tinning (AVT) 

Naja Lybecker (NL) 

Berit Puggaard (BP) 

Nels Petersen (NP) 

Jesper Dünweber Darre (JDD) 

Fraværende 

 

Øvrige deltagere 

Leif Christian Mikkelsen (LCM), Team Copenhagen 

Jeppe Haugaard (JH), Team Copenhagen 

Lise Warren Pedersen (LWP), Team Copenhagen 

Frederik Pihl (FP), Team Copenhagen 

 

DAGSORDEN 
 
 
1. Velkommen   
 
  
2. Godkendelse af referat fra mødet den 3. marts (underskrift)  FR 



 

2.1 Forsikringer – status over gældende dækninger  LCM 
   
 

3.  Økonomisk status pr. 31.maj 2020  LCM  
 
 
4. Kommercielle aktiviteter   LCM 
         
 
5. Støttetildelinger – 49. Støtterunde   JH                     

 
   

6. Øget fokus på etik i københavnsk eliteidræt  LCM 
 
 
7. Aktiviteter i TALENT-DK  LCM 

 
 

8. Status på Eliteidrætsakademiet  LWP 
 
 

9. Eventuelt  Alle 
 

 
BESLUTNINGSREFERAT  
 

 
1. Velkommen 

 
   

 
  
2. Godkendelse af referat fra mødet den 3. marts (underskrift)  FR 

 
Godkendt 
 
2.2 Forsikringer – status over gældende dækninger  LCM 
 
Taget til efterretning.    
 

3.  Økonomisk status pr. 31.maj 2020  LCM  
 
Taget til efterretning.  
 

4. Kommercielle aktiviteter   LCM 
 
Taget til efterretning   

         
  
5. Støttetildelinger – 49. Støtterunde   JH 



 

 
Bestyrelsen godkendte indstillingerne.                       
 
NP kvitterer for, at indstillingerne er blevet tydeligere formuleret fra Team Copenhagens side, 
men efterspørger, at det fremgår endnu tydeligere, hvad de enkelte klubber har søgt om.  
 
FS kommenterer, at Team Copenhagen støtter mange af de samme klubber i mere end 3-5 
år. BP påpeger det samme. FR er enig og opfordrer til, at der fortsat skal holdes udkig efter 
nye miljøer. Samtidig efterspørges en status på de klubber, der har fået støtte i mange år for 
at få et overblik over, om de går frem eller tilbage. Hvis der er miljøer, der ikke udvikler sig, 
skal det overvejes at tage den pågældende klub ud af støttekonceptet. JH og AVT påpeger, at 
Team Copenhagen i forvejen støtter bredt, sammenlignet med andre elitekommuner, og at der 
er konsekvenser ved at fase klubber ud af støttekonceptet. AVT pointerer, at Team 
Copenhagens støtte godt kan favne bredt, uden at det udelukker langsigtede tiltag.  
 
 

   
6. Øget fokus på etik i københavnsk eliteidræt  LCM 

 
FR - Der er bred opbakning fra bestyrelsen. Der skal præsenteres et oplæg til mødet i 
december vedrørende en udvidelse af aktiviteter og opdatering af Team Copenhagens etiske 
retningslinjer, som samarbejdsklubber skal være indforstået med. AVT meddeler, at Team 
Danmark sammen med DIF også arbejder på en revidering af deres etiske retningslinjer. FR 
appellerer til, at Team Danmark og Team Copenhagen taler sammen om udformningen af 
disse nye etiske retningslinjer, for at sikre konsistens. 
 
HNW fremførte ønske om, at Lars Sørensen fra Hovedstadens Svømmeklub deltager til 
bestyrelsesmødet i december for at orientere om klubbens strategiske arbejde med trivsel. 
 

 
 
7. Aktiviteter i TALENT-DK  LCM 

 
Taget til efterretning. FR takkede for den åbne invitation til TALENT-DKs arrangementer. 
 
 

8. Status på Eliteidrætsakademiet  LWP
   
Bestyrelsen bakkede anerkendende op om igangværende udviklingstiltag. 
  
 
 

9. Eventuelt  Alle 
 

 

 

 


