
Bilag 1 vedr. sag til KFU om fremtidig organisering af eliteidrætten 

 

Forslag til v edtægter for den selvejende institution ’Team Copenhagen’ 

Med afsæt i Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 13. december 2021 om den 
fremtidige organisering af eliteidrætten i Københavns Kommune anbefaler Kultur- og 
Fritidsforvaltningen følgende vedtægter for ’Team Copenhagen’. 

Vedtægter for Team Copenhagen 

CVR-nr. […] 

Den selvejende institution er stiftet af Københavns Kommune ved Københavns 
Borgerrepræsentations beslutning på mødet den XX.XX 2022.  

Den selvejende institution er undtaget fra lov om fonde og visse foreninger i medfør af lovens 
§ 1, stk. 4, nr. 7.  

§ 1 – Institutionens navn 

Institutionens navn er ’Den selvejende institution Team Copenhagen’. 

§ 2 – Institutionens formål  

Stk. 1 

Institutionens formål er: 

• At fremme og udvikle talent- og eliteidrætten i København 
• At facilitere videndeling på højt fagligt niveau på talent- og eliteidrætsområdet 
• At arbejde for de bedst mulige forhold for talent- og eliteidrætsudøvere i København 
• At støtte og vejlede lokale foreninger med henblik på at fremme talentudviklingen 
• At medvirke til at styrke skole- og uddannelsesmiljøer for eliteidrætsudøvere 
• At medvirke til samarbejde mellem københavnske eliteidrætsmiljøer, specialforbund, 

erhvervsliv og øvrige relevante aktører 
• At synliggøre København som attraktiv eliteidrætsby og som en vigtig del af den 

regionale og nationale eliteidræt rettet mod højt internationalt niveau 
• At implementere Københavns elitekommuneaftale med Team Danmark. 

Stk. 2 

Institutionen kan til opfyldelse af sit formål yde støtte til idrætsforeninger, idrætsforbund og 
individuel økonomisk støtte til idrætsudøvere.  

Institutionen kan ikke yde støtte til professionelle idrætsudøvere, sportsklubber eller 
selskaber, som har til formål at opnå fortjeneste.  



§ 3 – Kapitalforhold  

Stk. 1 

Institutionens grundkapital udgør [XXX] kr., der er indbetalt [kontant]. 

Stk. 2 

Institutionens primære finansiering tilvejebringes ved kommunalt tilskud, som indenfor 
institutionens formål, jf. § 2, alene kan anvendes til formål, der lovligt kan støttes af 
Københavns Kommune. Derudover har institutionen mulighed for at modtage tilskud fra 
organisationer, sponsorater fra erhvervslivet samt donationer fra private, fonde m.v. til 
løsning af opgaver, der er i overensstemmelse med institutionens formål, jf. § 2. 

§ 4 – Institutionens ledelse  

Stk. 1 

Institutionens overordnede og strategiske ledelse varetages af et Eliteråd på 11 medlemmer, 
som skal bestå af følgende: 

• Kultur- og Fritidsborgmesteren i Københavns Kommune  
• 2 medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune 
• 2 repræsentanter på ledelses-, direktør-, eller elite-/talentansvarligniveau fra 

specialforbund, der dækker de idrætsgrene, der er prioriteret i Københavns 
Kommunes elitekommuneaftale med Team Danmark 

• 2 repræsentanter for lokale talent- og elitemiljøer i Københavns Kommune på hhv. 
træner- og eliteudøverniveau 

• 2 repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner i Københavns Kommune på 
grundskole, ungdomsuddannelser og/eller videregående uddannelser) 

• 1 repræsentant fra det lokale erhvervsliv i Københavns Kommune 
• 1 repræsentant udpeget af Team Danmark 

Medlemmerne udpeges for 4 år ved begyndelse af valgperioden. 

Kultur- og fritidsborgmesteren er født forperson, og bestyrelsen konstituerer sig selv med en 
næstforperson.  

 
Stk. 2  

Eliterådet er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af Eliterådets medlemmer er til stede. 
 
Eliterådets afgørelser træffes med simpelt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af disse 
vedtægter. I tilfælde af stemmelighed er forpersonens stemme afgørende. Det er ikke muligt 
at stemme ved fuldmagt.  



Eliterådet afholder mindst 3 møder årligt, og herudover afholdes møde, når forpersonen, et 
eliterådsmedlem eller lederen af institutionens sekretariat skønner det påkrævet. Møderne 
afholdes fysisk, medmindre der som følge af hastende sager holdes telefoniske er virtuelle 
møder. I særlige tilfælde kan beslutninger træffes på skriftligt grundlag. Der føres referat 
over Eliterådets forhandlinger og beslutninger. 

En repræsentant fra Kultur- og Fritidsforvaltningen deltager som tilforordnet på møderne i 
Eliterådet. 

Eliterådet fastsætter selv sin forretningsorden.  

Eliterådet kan søge bistand hos særligt sagkyndige og nedsætte ad-hoc grupper til at afgive 
anbefalinger og forslag i forbindelse med særlige opgaver. 

§ 5 – Den daglige ledelse  

Den daglige drift af institutionen varetages af et sekretariat. Eliterådet ansætter en leder af 
sekretariatet. 

§ 6 - Tegningsregel 

Institutionen tegnes af forpersonen i forening med et medlem af Eliterådet eller af lederen 
af sekretariatet i forening med to medlemmer af Eliterådet.  

Eliterådet kan udstede prokura. 

 
§ 7 – Regnskab og revision  

 
Stk. 1  

Eliterådet skal påse, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af 
institutionens midler og sørge for, at regnskab og formueforvaltning kontrolleres på 
betryggende måde. 

Stk. 2  

Institutionens regnskabsår er kalenderåret. Det første regnskabsår løber fra institutionens 
stiftelse til den 31. december 2022.  

Regnskabet skal revideres af registreret eller statsautoriseret revisor, som vælges af 
Eliterådet for [et] år ad gangen. Genvalg kan finde sted.   

Når regnskabet er godkendt af Eliterådet sendes det sammen med en beretning for 
institutionens virke i det forgangne år til Københavns Kommune til orientering, hvilket skal 
ske senest 1. april hvert år.  



§ 8 – Vedtægtsændringer og institutionens opløsning  

Stk. 1 

Ændring af disse vedtægter kræver, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer af Eliterådet 
stemmer herfor og at ændringen godkendes af Københavns Borgerrepræsentation. 
Opløsning kan ske efter samme procedure.  

Stk. 2  

I tilfælde af institutionens opløsning træffer Københavns Borgerrepræsentation 
bestemmelse om anvendelse af den eventuelle formue til de formål, der fremgår af § 2. 

 


