
 

Side 1 af 2 ´´ 

Referat af bestyrelsesmøde i Team Danmark den 21. oktober 2015  

 

Til stede fra bestyrelsen: 

Frank Jensen (FJ), Britta Riis (BR), Flemming Knudsen (FK), Susanne Bach Bager (SBB), Else 

Trangbæk (ET), Niels-Christian Levin Hansen (NCLH) og Camilla Andersen (CA). 

 

Afbud: 

Ulrik Wilbek (UW). 

 

Til stede fra administrationen: 

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

og Søren Willeberg (SWI).  

 

Mødet blev indledt med en temadrøftelse om SPLISS undersøgelsen. Rasmus Storm fra IDAN 

præsenterede resultaterne. Den nye publikation med SPLISS resultaterne bliver præsenteret i 

november ved SPLISS-konferencen i Melbourne.  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Der var ingen ændringer til den udsendte dagsorden. 

 

2. Meddelelser (orientering) 

De skriftlige meddelelser blev suppleret med følgende: 

 

BR og NCLH orienterede om Idrættens Medieudvalg (IM), og den dialog der har været med DIF 

om den fremtidige organisering af udvalget. FJ bad i den forbindelse om, at der bliver udarbejdet et 

kort notat om forretningsgangene i IM, som beskriver den administrative praksis og den politiske 

forvaltning af midlerne i IM.   

 

KNSK orienterede om processen og samarbejdet med DIF frem mod et kommende nationalt 

elitesportscenter. Bestyrelsen ønskede, at der på bestyrelsesmødet i februar 2016 bliver en 

yderligere drøftelse af området. 

 

LOHA oplyste, at bestyrelsen er inviteret til deltage ved enkelte sessioner ved Play the Game uden 

beregning og med kort tilmeldingsfrist. 

 

Bestyrelsen tog herefter de skriftlige meddelelser til efterretning. 

 

3. Bestyrelsesrapport (orientering) 

I forbindelse med den skriftlige bestyrelsesrapport gav bestyrelsen input til Kulturministeriets 

idrætspriser samt Team Danmark og Dansk Supermarkeds talentpris. På baggrund af input fra 

blandt andet bestyrelsen udarbejder administrationen nu indstillinger til priserne.  

 

Kulturministeriets idrætspriser uddeles ved en reception i Kulturministeriet den 1. december. 

 

Bestyrelsen tog herefter orienteringerne i bestyrelsesrapporten til efterretning. 
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4. Godkendelse af budget 2016 (beslutning) 

Punktet blev behandlet på lukket møde. 

 

5. Drøftelse af ”Hovedlinjer i støttekoncept 2017 – 2020” (drøftelse) 

Punktet blev behandlet på lukket møde. 

 

6. Eventuelt  

MOL oplyste, at bestyrelsens ønsker om datoer for deltagelse ved OL i RIO var modtaget og tages 

med i planlægningen. 

 

BR og NCLH meddelte, at de er forhindrede i at deltage på det kommende bestyrelsesmøde i 

december. 

 

 

 

Søren Willeberg/2. november 2015.  


