
 
   

 
Opløsning af fonden Team Copenhagen 

 

Om fonden Team Copenhagen 

Københavns Kommune etablerede i 2024 fonden Team Copenhagen, 

som har til formål at skabe de bedst mulige rammer for eliteidrætten i 

København. Fonden er stiftet af Københavns Kommune i medfør af 

undtagelsesbestemmelsen i lov om fonde og visse foreninger § 1, stk. 4, 

nr. 7 med Københavns Kommune som offentlig tilsynsmyndighed.  

Det er Team Copenhagen og dennes bestyrelse, som står for den over-

ordnede planlægning i forhold til talentudvikling og eliteidrætten i Kø-

benhavns Kommune. Københavns Kommune indgår en samarbejdsaf-

tale med fonden Team Copenhagen. Aftalen har til formål at fremme 

vilkårene for eliteidræt og i særdeleshed talentudvikling i København – 

en opgave, som varetages af fonden Team Copenhagen. 

 

Bestyrelsens beslutning på bestyrelsesmødet den 1. marts 2022 

Fonden Team Copenhagen har på sit bestyrelsesmøde 1. marts 2022 

besluttet følgende: 

Opløsning 

At fonden søges opløst, i forlængelse af bestyrelsesmødet d. 14.12.2021 

og Borgerrepræsentationens beslutning af 3.2.2022. Årsagen er, at der 

er enighed mellem bestyrelse og Borgerrepræsentation om at arbejdet 

bedst fortsætter i regi af en selvejende institution. 

Med etableringen af en selvejende institution vil eliteidrætsområdet 

blive ledet af en bestyrelse i form af et eliteråd, og institutionen ansæt-

ter selv den ledelse og de medarbejdere, der sekretariatsbetjener besty-

relsen/rådet. Det aftaleretlige dokument mellem kommune og institu-

tion udgøres af en driftsoverenskomst, hvori de indholdsmæssige og 

økonomiske rammer for institutionens drift og organisering fastlægges. 

Fondskonstruktionen Team Copenhagen har givet en udstrakt auto-

nomi på eliteidrætsområdet, og arbejdet har været reguleret gennem 

fondens bestyrelse, elitekommuneaftalen med Team Danmark og til-

skudsaftalen med Københavns Kommune og fonden. Autonomien fort-

sætter med en selvejende institution, om end der kan sikres en stærkere 

implementering af en politisk besluttet retning for arbejdet via klare 

målsætninger og prioriteter i driftsoverenskomsten. Det er sammenfat-

tende vurderingen, at styringsmulighederne ved en selvejende institu-

tion øges.  
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Overdragelse af aktiver og passiver 

At fonden overdrager sine aktiver og passiver og øvrige forpligtelser, 

herunder ansættelsesmæssige, til den selvejende institution Team Co-

penhagen, når opløsningen er tiltrådt af Civilstyrelsen. Udgifter afholdt i 

2022 indgår i den selvejende institutions regnskab sammen med en 

lukkebalance for fonden. 

Det bemærkes i denne forbindelse, at den nye selvejende institution 

skal varetage de samme formål som den fond, der nu ønskes opløst. 

Fonden Team Copenhagens formue anvendes således i overensstem-

melse med fondens formål.  

Med henblik på en uddybning af foranstående, herunder den nye selv-

ejende institutions formål, vedlægges følgende materiale: 

 

• Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 30. septem-

ber 2021 

• Borgerrepræsentationens beslutninger i møderne 4. november 

2021 og 3. februar 2022.  

 


