
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Team Danmark den 11. december 2017  

 

Til stede fra bestyrelsen: 

Frank Jensen (FJ), Britta Riis (BR), Ulrik Wilbek (UW), Flemming Knudsen (FK), Pia Holmen 

(PH)og Susanne Ward (SW), Susanne Bach Bager (SBB) og Poul Sand (PS) 

 

Afbud: Ingen 

 

Til stede fra administrationen: 

Lone Hansen (LOHA), Morten Olesen (MOL), Per Boldt Jørgensen (PBJO), Knud Skadborg 

(KNSK), Christian Blomgreen (CHBG) og Martin Elleberg Petersen (MEPE). 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Den udsendte dagsorden blev suppleret med orientering om DIF-aftale med Kirkbi A/S. 

 

2. Meddelelser (orientering) 

De skriftlige meddelelser blev suppleret med følgende: 

 

- SBB redegjorde for ny tv-aftale med Badminton Danmark. Det er frem over et fast årligt 

beløb i stedet for en fastsat procentsats 

- LOHA oplyste om positiv dialog med Novo Nordisk Fonden. 

- FJ understregede, at Team Danmark skal arbejde videre på at komme i dialog med fonde i 

forhold til finansiering af byggeri af NEC. Der skal udarbejdes en strategi ift. at få relevante 

fonde, som støtter nybyggeri, i tale de kommende måneder. 

 

Bestyrelsen tog herefter de skriftlige meddelelser til efterretning. 

 

3. DIF-aftale med Kirkbi A/S (orientering) 

LOHA orienterede om aftalen mellem Kirkbi A/S og DIF. 

 

FK orienterede om drøftelserne i DIFs bestyrelse, og hvordan fordeling af midlerne overordnet 

vil foregå. Der var i DIFs bestyrelse fuld opbakning til fordelingen af midler fra Kirkbi A/S og 

et ønske om ikke at skabe parallelsystemer i dansk eliteidræt, hvor Team Danmark har den 

sportsligt faglige ekspertise.  

 

FJ noterede sig at det er positivt med den fælles forståelse af rollefordelingen og ansvar, hvor 

eksempelvis fordeling af individuel støtte via specialforbund mv. ligger hos Team Danmark. 

 

LOHA orienterede om, at det er Sport One, der står for aktivering af partnerskabet med Kirkbi 

A/S. 

 

SW fortalte, at der fra Aktivkomitéen er et ønske om, at aftalen også kan styrke vidensdeling på 

tværs af sportsgren omkring talentudvikling. 

 

LOHA oplyste at midlerne godt kan komme i spil i 2018 på netop dette område. 

 

Bestyrelsen tog herefter indstillingen til efterretning. 

 

4. Bestyrelsesrapport (orientering) 

Den skriftlige bestyrelsesrapport blev suppleret med følgende: 

 



 

- LOHA supplerede med nyt set-up i Aarhus, hvor aktiviteterne samles i Sportens Hus. Der er 

positiv dialog med Aarhus Kommune og Aarhus Universitet om at styrke elitemiljøet i 

Sportens Hus, hvor der bl.a. er indkøbt nyt materiel og igangsat renovering af lokalerne. 

Målet er at skabe et verdensklassemiljø lige som det nye set-up indebærer en effektivisering 

af ressourcerne.   

- SW spurgte til, hvorvidt flytningen kan give logistiske udfordringer for nogle atleter. 

- LOHA forklarede at der er ca. 1,5 kilometer til det nye set-up 

- FK orienterede om lancering af forskningsstrategien med fokus på et strategisk område – 

den kvindelige atlet. 

- LOHA orienterede om arbejdet med NEC og kommissorier med Aarhus, Aalborg og Odense 

Kommune. 

- LOHA orienterede om bred interesse fra udlandet til Team Danmarks arbejde og 

eliteidrætsmodel. 

- KNSK orienterede om medaljestatistikken og sammenlignede 2017 med 2013. I de 

olympiske discipliner ligger Danmark godt. Der er en bredere repræsentation i antallet af 

EM-medaljer. Der er dog en mindre nedgang i antallet af VM-medaljer. 

  

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. 

 

5. Behandling af indkomne ansøgninger (beslutning) 

UW og PH argumenterede for større fleksibilitet ift. atletkategoriseringerne ’Verdensklasse’ og 

’Eliteatlet’. Bestyrelsen besluttede at udvide perioden, som afgør kategorisering, fra etårig til 

toårige perioder. 

Alle indstillingerne blev gennemgået og drøftet. PH og PS forlod lokalet, da de forbund, hvor de er 

involveret, blev drøftet og besluttet. 

 

Verdensklasseforbund 

Efter gennemgang blev alle indstillinger godkendt 

 

Eliteforbund 

Efter gennemgang blev alle indstillinger godkendt 

 

Curling (ingen ansøgning) 

LOHA orienterede om kvindeholdets kvalifikation til OL. Der ligger udgifter på ca. 115.000 kr. til 

OL-forberedelser i form af udgifter til træningslejre mv. Bestyrelsen bakkede op ift. at undersøge 

mulighederne for Team Danmark-støtte til kvindeholdets OL-forberedelser. 

 

6. Individuel direkte støtte (beslutning) 

MEPE præsenterede retningslinjerne og orienterede om processen for udarbejdelsen af de nye 

retningslinjer for individuel direkte støtte, hvor både bestyrelse og specialforbund har haft mulighed 

for at give input.   

 

Bestyrelsen godkendte herefter indstillingen. 

 

7. Årlig brugerundersøgelse blandt Team Danmarks interessenter – atleter, trænere og 

sportschefer (orientering)  

KNSK orienterede om brugerundersøgelsen, der indeholder en kvantitativ og kvalitativ 

undersøgelse. Det høje niveau i tilfredsheden med Team Danmarks arbejde er fastholdt og 

specialforbund udtrykker høj tilfredshed med det daglige samarbejde.  

 

Der er nogle konkrete input til Team Danmark ift. indsatsområder i støttekonceptet, som Team 

Danmark kan arbejde videre med. Det gælder eksempelvis i forhold til behovet for en mere 

fleksibel SU-model.  



 

 

Undersøgelsen viser desuden, at atleter ligger i et lav indkomstniveau og ca. 50 pct. modtager 

økonomiske ressourcer fra familie og venner til at finansiere den sportslige karriere. 

 

UW pointerede at det er vigtigt at Team Danmark fastholder fokus på, at der skal være 

udviklingsprojekter, som skal fastholde fremdriften i dansk eliteidræt   

 

LOHA supplerede med, at brugerundersøgelsen vil blive brugt til at udvikle Team Danmarks 

arbejde.  

 

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. 

 

8. Kvartalsregnskab – 3. kvartal 2017 (orientering) – Behandlet på lukket møde  

 

9. Årsevaluering af bestyrelsens og direktørens arbejde (orientering) – Behandlet på lukket 

møde 

 

10. Eventuelt 

Ingen bemærkninger 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


