
 

 

Beslutningsreferat | Team Copenhagen bestyrelsesmøde  

 

Tid og sted  

Tirsdag d. 1. december 2020  

kl. 10.00-12.00  

Via Teams 

Mødeleder 

Franciska Rosenkilde (FR) 

Deltagere 

Jonas Bjørn Jensen (JBJ) 

Hassan Nur Wardere (HNW)  

Anders Voigt Tinning (AVT) 

Naja Lybecker (NL) 

Jesper Dünweber Darre (JDD) 

Fraværende 

Berit Puggaard (BP) 

Nels Petersen (NP) 

Fritz Schur (FS) 

 

Øvrige deltagere  

Leif Chr. Mikkelsen (LCM) 

Lise Warren Pedersen (LWP) 

Jeppe Haugaard (JH) 

Frederik Pihl (FP) 

Henrik Büchner (HB) 

 

DAGSORDEN 

1. Velkommen (FR) 

2. Godkendelse af referat – underskrift (FR) 

3. Handlingsplan 2021 (LCM) 



 

3.1 Handlingsplan 2021 

3.2 Handlingsplan for ”Ansvarlig eliteidræt i København” 

4. Økonomi (LCM) 

4.1 Økonomisk status pr 31.10.2020 

4.2 Budget 2021 

4.3 Oplæg til undgåelse af negative renter 

5. Kommercielle aktiviteter (LCM) 

5.1 Kommercielle aktiviteter or. 23.11.2020 

5.2 Evaluering af TALENT-DK seminar 2020 

6. Indstillinger til støttetildelinger (JH) 

6.1 Indstillinger til støttetildelinger 

6.2 Revision af støttekoncept 

7. Imageanalyse 2020 (LCM) 

8. Team Copenhagen årsberetning 2020 (LCM) 

8.1 Udkast til forord 

9. Eventuelt (alle) 

 

Beslutningsreferat 

1. Velkommen (FR) 

 

2. Godkendelse af referat og dagsorden (FR) 

Referatet og dagsordenen godkendes uden bemærkninger. Referatet vil blive underskrevet på et 

senere tidspunkt, når det er muligt at mødes fysisk. 

3. Handlingsplan 2021 (LCM) 

3.1 Handlingsplan 2021 

HNW spørger hvor mange penge, vi har behov for i tilfælde af, at der er fordelingsmidler til 

rådighed, efter et eventuelt overskud på det kommunale regnskab 2020. LCM svarer, at 100.000 

DKK ville hjælpe Team Copenhagen med at realisere ambitionerne i 2021 på AEK-området. FS har, 

grundet afbud, fremsendt kommentarer til LCM forud for mødet. FS påpeger, at han mener, at 



 

Team Copenhagen skal have som topprioritet at rådgive og uddanne klubberne mhp. at optimere 

deres sponsorarbejde og derigennem generere øget indtjening. 

 

3.2 Handlingsplan for ”Ansvarlig eliteidræt i København” 

På baggrund af det fremsendte bestyrelsesmateriale (bilag 3.2, 3.2a, 3.2b, 3.2c, 3.2d, 3.2e) 

fremsendte BP, grundet afbud, følgende kommentar til LCM forud for mødet: ”Jeg mener, der skal 

være en forudsætning om, at overtrædelse af CoC medfører tab af støtte som forudsætning (i modsætning 

til sætningen om, at det kan ske) og at det kan have betydning for vurderingen ved fremtidige 

ansøgninger.” Både JH og flere bestyrelsesmedlemmer er uenige i formuleringen og brugen af 

ordet ”skal”. JH mener, at det Team Copenhagens sekretariat har lagt op til, er en tilstrækkelig 

skærpelse af Team Copenhagens etiske retningslinjer, der stadig gør det muligt at foretage 

subjektive vurderinger af den enkelte potentielle sag, og at der ikke skal være en automatstraf. FR 

bakker op om, at sanktioner - som f.eks. tilbagebetaling af støtte - skal hvile på en subjektiv 

vurdering, men understreger stadig behovet for, at det skal kunne have konsekvenser, hvis 

klubber ikke lever op til de etiske standarder. JDD kommenterer, at formuleringen omkring 

tilbagebetaling som konsekvens for brud på Team Copenhagens etiske retningslinjer (bilag 3.2d) 

har som hovedformål at give Team Copenhagen hjemmel til netop at drage tilbagebetaling som 

konsekvens, og at det derfor er tilstrækkeligt med ordlyden ”kan have konsekvenser” i stedet for 

”skal have konsekvenser”. JH fastholder, at den formulering vi lægger op til i den fremsendte 

revision af Team Copenhagens etiske retningslinjer, er tilstrækkelig. Det bakker den 

tilstedeværende bestyrelse op omkring. 

4. Økonomi (LCM) 

4.1 Økonomisk status pr 31.10.2020 

Taget til efterretning uden bemærkninger. 

4.2 Budget 2021 

LCM orienterer bestyrelsen om, at de kommercielle indtægter reduceres med 50.000 DKK, da 

Deloitte ikke har ønsket at forlænge samarbejdet. Dette blev meddelt d. 30.11. sidst på 

eftermiddagen, hvorfor det ikke fremgik af bestyrelsesmateriale fremsendt d. 24.11.2020. 

4.3 Oplæg til undgåelse af negative renter 



 

Bestyrelsen bakker op om en defensiv investeringsprofil for at minimere risiko. JDD kommenterer, 

at Team Copenhagen skal sikre sig ikke, at man ikke forpligter sig udover sit mandat tidsmæssigt. 

ATV spørger, om Team Copenhagen ikke kan tære på egenkapitalen, der efter hans opfattelse er 

høj, til at realisere ambitionerne på området omkring styrketræning og AEK. Her henvises til 

beslutningsreferatet fra BM 03.03.15, hvor det fremgår, at Team Copenhagen til enhver tid skal 

have en egenkapital, der kan dække udgifterne til en eventuel lukning. 

5. Kommercielle aktiviteter (LCM) 

5.1 Kommercielle aktiviteter or. 23.11.2020 

Taget til efterretning uden bemærkninger. 

5.2 Evaluering af TALENT-DK seminar 2020 

Taget til efterretning uden bemærkninger. 

6. Indstillinger til støttetildelinger (JH) 

6.1 Indstillinger til støttetildelinger 

Bestyrelsen godkender indstillingerne.  

6.2 Revision af støttekoncept  

Bestyrelsen bakker op om revisionen af støttekonceptet. 

7. Imageanalyse 2020 (LCM) 

Gennemgangen af imageanalysen 2020 affødte ingen kommentarer. Team Copenhagen 

gennemfører intern proces om metodikken i analysen samt områder til forbedring.  

8. Team Copenhagen årsberetning 2020 (LCM) 

8.1 Udkast til forord 

Bestyrelsen godkender forordet. 

9. Eventuelt (alle) 

Hassan er glad for opmærksomheden omkring ludomani, og vil gerne orienteres fremadrettet 

omkring indsatsen. 

 


