
 

Bestyrelsesmøde i Team Copenhagen d. 14.12.2021  
 

Dagsorden 

  

1. Velkommen     FR 

2. Godkendelse af referat fra juni-mødet  FR 

3. Fonden Team Copenhagens videre skæbne MKH 

3.1. Køreplan for opløsning af Fonden TCph 

3.2. Etablering af selvejende institution 

4. Økonomi    LCM 

4.1. Økonomisk status pr. 30. nov. 2021 

5. Støttetildelinger    JH 

5.1. Indstilling til støttetildelinger 

5.2. Håndtering af ikke forbrugte tildelinger 

6. TALENT-DK    LCM 

6.1. Evaluering af seminar 2021 

7. Årsafslutning    LCM 

7.1. Udarbejdelse af årsregnskab 

7.2. Revision af årsregnskab 

8. Eventuelt 

 

Mødeleder: 
Næstformand, Jonas Bjørn Jensen (JBJ) 
 
Tilstede: 
Fritz Schur (FS) 
Berit Puggaard (BP) 
Nels Petersen (NP) 
Naja Lybecker (NL) 
Christina Teller (CT) 
Jesper Dünweber Darre (JDD) 
Mads Kamp Hansen (MKH) – Sekretariats- og byudviklingschef, Kultur- og 
Fritidsforvaltningen 
 

Afbud: 
Franciska Rosenkilde (FR) 
Hassan Nur Wardere (HNW) 



 

 

Beslutningsreferat  
 

1. Velkommen (JBJ) 

JBJ orienterer om forløbet ifm. KFU’s beslutning om opløsning af fonden, samt at den fremtidige 
organisering af Team Copenhagen skal foregå i en selvejende institution (se bilag 3). 
FS foreslår, at fondens siddende bestyrelse kan gå af, da det efter hans vurdering, ville kunne spare tid og 
ressourcer – særligt med henvisning til civilstyrelsens estimerede behandlingstid på nedlukning af fonde på 
ml. 6-12 måneder. MKH pointerer, at der er en række ulemper ved den løsning, der kan hæmme den nye 
organisation på længere sigt. JBJ påpeger, at KFU er indforstået med, at selvom det er en langsommelig 
proces på den korte bane, vil en opløsning af fonden og oprettelse af selvejende institution være den 
bedste løsning på lang sigt. 

 

2. Godkendelse af referat fra juni-mødet  

Referat fra 9. juni 2021 godkendes. 
 

3. Fonden Team Copenhagens videre skæbne - Køreplan for opløsning af 

Fonden Team Copenhagen samt etablering af selvejende institution (MKH) 

MKH orienterer om planen for nedlukning af fonden og den parallelle oprettelse af en ny selvejende 
institution. MKH orienterer også om den indstilling, der blev stemt igennem i KFU d. 13.12.21. I den fremgår 
det, at der i perioden, hvor fonden er under nedlukning, og den selvejende institution endnu ikke er 
oprettet, ikke skal indgås nye aftaler eller sættes nye skibe i søen, men at Team Copenhagen udelukkende 
skal opretholde igangværende aktiviteter. Det fremgår også af indstillingen, at der skal indgås aftale Team 
Copenhagens direktør, om at stå for enkelte praktiske opgaver ifm. nedlukning af fonden (udarbejdelse af 
årsregnskab og beretning).  
 
At både nye aktiviteter, samt indgåelser af nye aftaler ikke kan foregå i denne periode, har konsekvenser 
for TALENT-DKs partneraftaler, der hidtil er blevet indgået, fornyet og betalt for det kommende år i 
november-december. JDD pointerer i den forbindelse, at Team Copenhagen har forpligtelser overfor 
TALENT-DKs partnere. LCM forklarer, at der er indgået aftaler med en række partnere. MKH understreger, 
at der ikke skal indkræves betaling for 2022-partnerskaber, før den nye institutions bestyrelse og ledelse 
har taget stilling til TALENT-DK. 
MKH og JBJ har en klar opfattelse af, at der fra politisk side, ikke er opbakning til TALENT-DK i regi af Team 
Copenhagen. LCM vil gerne køre TALENT-DK videre på eget hånd og i eget navn.  
Det aftales, at LCM holder det planlagte partnermøde i januar, og forelægger de nuværende partnere, at 
situationen pt afventer endelig afklaring. Det er forventningen fra forvaltningen, at den ny selvejende 
institution er oppe at køre omkring 1. april 2022. Det aftales også, at der skal afventes med at fakturere 
partnerskabsbetaling for 2022, indtil det er endeligt afklaret, hvad der skal ske med TALENT-DK. 
 
Det aftales mellem Fonden Team Copenhagen og Kultur og Fritidsforvaltningen, at fondens medarbejdere, 
aktiver, passiver og samtlige forpligtelser overdrages til den nye institution. JH spørger specifikt ind til 
hvorvidt fondens egenkapital inkl. det kommunale startindskud også vil blive overdraget, dette bekræfter 
MKH. Det kommunale tilskud fortsætter også uændret, fortæller JBJ. 
 
 



 

JDD påpeger, at der både skal laves et årsregnskab og et lukke/overdragelsesregnskab for Fonden Team 
Copenhagen.  
 
Det aftales, at Fonden Team Copenhagen kan begynde at overdrage sine midler og forpligtelser til den 
selvejende institution, når sidstnævnte er oprettet og bestyrelsen er funktionsdygtig. Således bliver Team 
Copenhagen en ”sovende fond” frem til dens endelige opløsning. Dette gøres for at sikre drift og for at lave 
overgangsprocessen mere glidende. 
 
 

 
 

4. Økonomisk status pr. 30. nov. 2021 
Taget til efterretning. JBJ siger, at billedet, med lavere aktivitet grundet covid-19, er et billede der går igen 
på tværs af sektorer.  

 

5. Støttetildelinger  

JBJ spørger, om sekretariatet synes, at der mangler nogen klubber her i kølvandet på covid-19. JH beretter, 
at der har været mange ansøgere i denne runde, fordi flere klubber har udskudt deres ansøgning pga. 
Corona-nedlukningens påvirkning af aktiviteter, men at der efter hans opfattelse ikke er nogen klubber, der 
af den årsag har måttet opgive talentudviklingsindsatsen og derfor ikke har indsendt ansøgninger.  
Indstillingerne godkendes. 

 

6. Evaluering af seminar 2021 

Taget til efterretning uden kommentarer. 
 

7. Årsafslutning -  
På FS’ opfordring aftales det, at årsberetningen skal være klar til godkendelse i løbet af januar.  
 

8. Eventuelt  

 
Ved BM i juni 2021 efterspurgte HNW en briefing om doping og antidoping i regi af Team Copenhagen 
Eliteidrætsakademi. ATA gav en opsummering, og kunne for det første slå fast, at hverken Team 
Copenhagens sekretariat eller Antidoping Danmark har en opfattelse af, at doping er et problem i 
københavnske, endsige danske, talentudviklingsmiljøer. ADDs fokus er forebyggelse, særligt utilsigtet 
doping – et eksempel på dette kunne være en ung atlet, der tager astmamedicin, som vedkommende ikke 
er klar over skal oplyses til ADD ifm. eventuel kontrol. ADD arbejder pt på at udvikle ny 
undervisningsmateriale på området, og har indgået et partnerskab med Team Copenhagen 
Eliteidrætsakademi, hvor materialet skal testes.  
 
  
NP spørger om, hvad der forventes af mødeaktivitet ifm. det forestående arbejde. Det aftales, at der 
sendes mødeindkaldelse til afsluttende møde i marts, hvor der skal samles op.  
 
 


