
 

Beslutningsreferat | Team Copenhagen bestyrelsesmøde 8. juni 2021 

 

Tid og sted  

Tirsdag d. 8. juni 2021  

kl. 10.00-12.00  

Københavns Rådhus 

Mødeleder 

Franciska Rosenkilde (FR) 

Deltagere 

Fritz Schur (FS) 

Hassan Nur Wardere (HNW)  

Anders Voigt Tinning (AVT) 

Naja Lybecker (NL) 

Jesper Dünweber Darre (JDD) 

Fraværende 

Berit Puggaard (BP) 

Nels Petersen (NP) 

Jonas Bjørn Jensen (JBJ) 

 

Øvrige deltagere  

Leif Chr. Mikkelsen (LCM) 

Jeppe Haugaard (JH) 

Anders Tranberg Andreasen (ATA) 

Frederik Pihl (FP) 

 

 

Dagsorden 

1. Velkommen | FR 

2. Godkendelse og underskrivning af referatet fra seneste bestyrelsesmøde | FR 

a. Underskrift af årsregnskab og revisionsprotokollat  

b. Status vedr. forsikringsdækning 



 

3. Økonomisk Status pr. 31. maj 2021 | LCM 

4. Kommercielle aktiviteter | LCM 

5. Støttetildelinger – 52. støtterunde | JH 

6. Aktiviteter i TALENT-DK | LCM 

7. Status på Team Copenhagen Eliteidrætsakademi | ATA  

8. Eventuelt 

  

Beslutningsreferat 

2. Godkendelse og underskrivning af referatet fra seneste bestyrelsesmøde | FR 

Referat godkendt. 

a. Underskrift af årsregnskab og revisionsprotokollat 

b. Status vedr. forsikringsdækning 

Taget til efterretning uden kommentarer. 

3. Økonomisk Status pr. 31. maj 2021 | LCM 

Taget til efterretning uden kommentarer.  

4. Kommercielle aktiviteter | LCM 

Taget til efterretning uden kommentarer. 

5. Støttetildelinger – 52. støtterunde | JH 

FS kommenterer, at mange af de samme klubber får støtte år efter år. Han er bekymret for, at Team 

Copenhagens gentagende økonomiske støtte bliver en sovepude for klubberne. Han mener, at Team 

Copenhagen i højere grad bør bidrage til, at klubberne selv bliver i stand til at rejse midler. AVT 

kommenterer, at det kræver ganske mange år at etablere kvalitative elitemiljøer, der i sidste ende kan ende 

ud i store internationale resultater, og derfor er langsigtet støtte svært at komme udenom. JH påpeger, at 4 

af de 7 indstillede vil have været igennem sponsorkursuset inden årets udgang, og at Team Copenhagens 

sekretariat har et øget fokus på løbende at støtte klubberne i at blive bedre rustet til at genere flere midler 

på egen hånd. FR mener ikke, at det ene udelukker det andet, altså at Team Copenhagens nuværende 

model for sportslig udvikling – herunder direkte støtte – bør fortsætte, samtidig med, at der fastholdes et 

øget fokus på, at klubberne selv bliver i stand til at løfte ansvaret med at generere midler, ad andre veje 

end Team Copenhagen. HNW mener, at det er godt, at måden Team Copenhagen samarbejder med 

klubberne på, gør Team Copenhagen i stand til at være tæt på klubberne og derigennem stille klare krav 

klubberne, hvor der er fokus på f.eks. trivsel. FR pointerer, at støttetildelingerne i vid udstrækning kan 

betragtes som et værktøj, der kan sætte den rette strategiske retning for talentudvikling, der også gør det 

muligt at sætte f.eks. social ansvarlig talentudvikling højt på dagsordenen. 

Indstillingerne godkendes.    



 

6. Aktiviteter i TALENT-DK | LCM 

Taget til efterretning uden kommentarer. 

 

7. Status på Team Copenhagen Eliteidrætsakademi | ATA 

Taget til efterretning. FR ser positivt på sekretariatets etablering af de nye ikke-sportsspecifikke 

morgentræningsmiljøer.  

8. Eventuelt 

HNW vil gerne høre lidt mere om dopingproblematikken og dens omfang, som den opleves af Team 

Copenhagens sekretariat. FR mener også, det er relevant, da der også på ungdomsuddannelserne, vi 

samarbejder med, forekommer ”doping” i form af diverse koncentrations- og præstationsfremmende 

stoffer, som eksempelvis ritalin o.l. FR påpeger her, at der derfor er nogle snitflader, der gør det relevant at 

kigge nærmere på for Team Copenhagen. ATA kommenterer, at der fra Team Copenhagens sekretariats 

side vil komme et øget fokus på uddannelse af unge atleter på dette område, og at Antidoping Danmark har 

et stort fokus på netop uddannelse af unge atleter, hvorfor der nemt kunne trækkes på disse tilgængelige 

ressourcer. 

LCM beretter, at Team Copenhagens sekretariat forsøger at stable et OL-send-off arrangement på benene -

under navnet #CPH2TOKYO -, hvor OL-atleter fra københavnske eliteklubber, kan hyldes og ønskes held og 

lykke. Dog har sekretariatet end formodning om, at OL-udøvere og deres trænere vil være meget forsigtige 

ift. eventuel coronasmitte i disse uger frem mod OL, og at det kan udfordre udformningen af markeringen.  
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