
 

 
Referat af bestyrelsesmøde i Team Danmark den 27. februar 2019 
 
Til stede fra bestyrelsen: 
Frank Jensen (FJ, Pia Holmen (PH), Poul Sand (PS), Lykke Friis (LF), Susanne Ward (SW), 
Kenneth Larsen (KL) og Anne Engdal Stig Christensen (AC). 
 
Afbud: Flemming Knudsen 
 
Til stede fra administrationen: 
Lone Hansen (LOHA), Christian Blomgreen (CHBL), Martin Elleberg Petersen (MEPE), Knud 
Skadborg (KNSK), Per Boldt Jørgensen (PBJO) og Morten Olesen (MOL).  
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Der var ikke ændringer til den udsendte dagsorden. 
 
2. Meddelelser (orientering) 
LOHA supplerede de skriftlige meddelelser med følgende: 

• Der vil blive afholdt fælles bestyrelsesmøde med Danmarks Idrætsforbund den 29. april 
• Der afsøges muligheder for frivillig arbejdsskadeforsikring for atleterne i samarbejde med 

Danmarks Idrætsforbund 
• Bestyrelsen for Bagsværd Rostadion arbejder videre med forskellige scenarier for realisering 

af planerne for rostadion 
• Team Danmarks administration vil udarbejde indstilling til bestyrelsen med henblik på at 

ansøge midler hos fonden bag Sport One Danmark. 
 
Bestyrelsen tog herefter de skriftlige meddelelser til efterretning. 
 
3. Bestyrelsesrapport (orientering) 
Den skriftlige bestyrelsesrapport blev suppleret med følgende: 

• LOHA og MEPE orienterede om deltagelse i VM i banecykling, der afvikles 27. februar til 
3. marts 

• KL og FJ orienterede om aftalen mellem spillere og Badminton Danmark 
• LOHA orienterede om IDANs resultatanalyse for 2018 

 
Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. 
 
4. NEC-afrapportering (beslutning) LUKKET MØDE 
Punktet blev behandlet på lukket møde. 
 
5. Strategi og hovedlinjer for Støttekoncept 2021-2024 (orientering) LUKKET MØDE 
Punktet blev behandlet på lukket møde. 
 
6. Orientering om proces for årsberetning (orientering)  
CHBL orienterede om proces for årsberetningen, som udgives i en digital version samt pixiudgave, 
der distribueres til Team Danmarks interessenter. 
 
Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. 
 
 
 
7. Forskningsbevilling fra Novo Nordisk Fonden (orientering)  



 

LOHA orienterede om bevillingen på i alt 100 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden, som skal 
understøtte forskning målrettet eliteidræt. Fonden vil gerne understøtte Team Danmarks 
Forsknings-, Innovations- og Udviklingsstrategi, som binder Danmarks stærke forsknings- og 
vidensmiljøer sammen på tværs af fagområder og landsdele. Team Danmark opslår en stilling som 
forskningschef, der skal sikre ledelse og koordinering af investeringerne. 
 
Bevillingen er opdelt i to således at der er afsat 50 mio. kr. til forskning og 50 mio. kr. til 
investering i specialfaciliteter, der kan anvendes til vidensudvikling for dansk eliteidræt.  
 
Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. 
 
8. Eventuelt 
LOHA og CHBL orienterede om Team Danmarks nye mentorprogram, hvor atleter, sportschefer og 
landstrænere kan indgå i et mentorforløb med ekstern mentor. 
 
PS orienterede om drøftelse i Medieudvalget om evaluering af gallashowet Sport 2018, hvor der 
efterlyses mere sportsligt indhold i showet. 


