
 

Beslutningsreferat | Team Copenhagen bestyrelsesmøde 9. marts 2021 
 
Tid og sted  
Tirsdag d. 9. marts 2021 
kl. 10.00-12.00  
Via Teams 
 
Mødeleder 
Franciska Rosenkilde (FR) 
 
Deltagere 
Berit Puggaard (BP) 
Nels Petersen (NP) 
Fritz Schur (FS) 
Jonas Bjørn Jensen (JBJ) 
Anders Voigt Tinning (AVT) 
Naja Lybecker (NL) 
Jesper Dünweber Darre (JDD) 
 
Fraværende 
Hassan Nur Wardere (HNW)  
 
 
Øvrige deltagere  
Ole Ørnstrup, Deloitte (OØ) 
Leif Chr. Mikkelsen (LCM) 
Lise Warren Pedersen (LWP) 
Jeppe Haugaard (JH) 
Frederik Pihl (FP) 
Henrik Büchner (HB) 

 
 

1. Velkommen - FR                                                                   
 

2. Godkendelse af referat fra decembermødet – FR 
Bestyrelsen godkender referatet uden kommentarer.                                 

 
3. Økonomi - LCM 

 
3.1 Årsgenskab 2020 (underskrift) – Ole Ørnstrup (OØ) 
 

FS foreslår, at Team Copenhagen indbetaler feriepenge, for at undgå forrentningen. Det er der enighed om, 
og det aftales, at det skal gøres snarest muligt.   
                                                

3.2 Revisionsprotokollat – OØ 
OØ kommer ind på den kommunale revisionsinstruks, og at det fortsat er uklart om Team Copenhagen er 
omfattet af den, fondens beskedne størrelse taget i betragtning. LCM kommenterer, at der er dialog med 
forvaltningen, om hvorvidt Team Copenhagen er forpligtet til at følge den, med den ekstra omkostning den 
medfører. FR kommenterer, at der kommer en præcisering fra forvaltningen snart. 



 

Regnskab og revisionsprotokollat godkendes af bestyrelsen.   
                                                                

3.3 Årsberetning 2020 - LCM  
FS kommenterer, at han undrer sig over, at der ikke er flere deltagere til sponsorkurset, da han mener, det 
er et væsentligt bidrag til en styrkelse af klubbernes evne til at tiltrække sponsorater. FS mener, at Team 
Copenhagen bør gøre deltagelse til en forudsætning for støtte. FR mener, at man kan komme med en 
bestemt opfordring til klubberne. 
 
FS efterspørger, at den samlede deltagelse i Team Copenhagen Eliteidrætsakademi fremgår af Team 
Copenhagens årsberetning. Det aftales, at det tilføjes til årsberetningen, før den går i trykken, og at den 
bliver en fast del af årsberetningen fremover. LWP beretter, at der pt er 149 aktive akademielever og der 
forventes 31 dimittender til sommer.   
   
BP bifalder akademiets nye samarbejde med Ørestad Gymnasium, da det giver en bedre geografisk 
dækning. 
                                                                    

3.4 Budget opg. realisering 2020 – LCM 
JH præciserer, at en del af de støttetildelinger der blev givet tilsagn i 2020, først er udbetalt i 2021. 
Derudover ligger det samlede beløb brugt på sportslig udvikling under det, det plejer. Det skyldes blandt 
andet en lavere kursusaktivitet som følge af COVID-19. 

3.5 Negative renter - LCM                                                    
 LCM får tilladelse til at vende tilbage til bestyrelsen, når kommunen har vendt tilbage og der foreligger en 
plan for undgåelse af negative renter. 
 
4. Kommercielle aktiviteter – status marts 2021 - LCM  
Bestyrelsen havde ingen kommentarer til gennemgangen af punkt 4.                      

 
5. Støttetildelinger 

5.1 Sekretariatets indstilling – tilsagn og afslag - JH                             
FR er begejstret for at blive delagtiggjort i Team Copenhagens refleksioner ift. at nytænke og udfordre 
støttebegrebet, og at Team Copenhagen bestræber sig på at støtte der, hvor det skaber størst udvikling og 
at dermed undgår for megen driftsstøtte. 
Indstillingerne godkendes. 
  
6. ”Ansvarlig eliteidræt i København” - LWP  
FR udtrykker begejstring for initiativet, og at det lykkedes Team Copenhagen at fange unge eliteudøvere på 
et tidspunkt, hvor de med den rette hjælp kan undgå, at de udvikler en decideret spiseforstyrrelse. Der er 
fortsat fuld opbakning til initiativet.                                     

 
7. Eventuelt                                                                     Alle 
Ingen havde noget til eventuelt. 
 
 
 


