
 

 
Referat af bestyrelsesmøde i Team Danmark den 27. februar 2019 
Til stede fra bestyrelsen: 
Frank Jensen (FJ, Poul Sand (PS), Lykke Friis (LF), Susanne Ward (SW) og Kenneth Larsen (KL). 
Pia Holmen (PH) deltog fra punkt 6. 
Afbud: Anne Engdal Stig Christensen 
 
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).  
 
Revisor Ulrik B. Vassing deltog ved punkt 4. 
Kommunikationsrådgiver Sune Bang deltog ved punkt 9. 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Der var ikke ændringer til den udsendte dagsorden. 
 
2. Meddelelser (orientering) 

• LOHA orienterede om hvidbog om ’Sportsbyen i Brøndby’. 
• LOHA orienterede om dialogmøde 23. maj om ’Hovedlinjer i Strategi og Støttekoncept 

2021-2024. 
• LOHA orienterede om forskningsmøde 3. juni med en lang række interessenter 
• LOHA orienterede om træningsløsning for svømmerne i forbindelse med kommende 

renovation af Bellahøj Svømmestadion 
• LOHA orienterede om møde med Salling Fondene primo juli 

 
Bestyrelsen tog herefter de skriftlige meddelelser til efterretning. 
 
3. Bestyrelsesrapport (orientering) 
Den skriftlige bestyrelsesrapport blev suppleret med følgende: 
 

• Der har gennem flere år været stor fokus på trænere og lederes kompetenceudvikling. Det 
fokus fortsætter 

• Team Danmark er sammen med Syddansk Universitet og Danmarks Idrætsforbund 
involveret i projektet Fit First, som har fokus på at introducere forskellige idrætsgrene i 
folkeskolen. 

• Der er grundlag for yderligere dialog med Skive Kommune om mulighed for at udvikle 
Elitekommunesamarbejde. 
 

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. 
 
4. Godkendelse af årsrapport og orientering fra revisionen (beslutning) LUKKET 
Punktet blev behandlet på lukket møde- 
 
 
5. Drøftelse og godkendelse af årsberetning 2018 (beslutning) 
CHBL præsenterede beretningen og fortalte kort om indholdselementer og efterfølgende plan for 
distribution til Team Danmarks interessenter. 
LF bemærkede, at andre lande investerer betydelige ressourcer i eliteidræt, og det godt kan 
fremhæves endnu tydeligere i formandens beretning. 
 
Bestyrelsen godkendte herefter beretningen. 
 



 

6. Indstilling til behandling (skøjteløb) (beslutning)  
LOHA og MEPE orienterede om samarbejdet med Dansk Skøjte Union om speed skating og 
perspektiverne i samarbejdet. 
 
FJ supplerede med at fortælle, at forbundet prioriterer elitearbejdet højt i deres strategispor i 
samarbejde med Danmarks Idrætsforbund. 
 
Bestyrelsen godkendte herefter indstillingen. 
 
7. Fonden til fremme af bredde- og eliteidræt (orientering)  
LOHA orienterede om processen for ansøgningen til fonden herunder potentiale for støtte til atleter, 
der ikke for nuværende falder ind under Team Danmarks støttekategorier. 
 
Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. 
 
8. Hovedlinjer for Strategi og Støttekoncept 2021-2024 (beslutning) LUKKET 
Punktet blev behandlet på lukket møde. 
 
9. Status for arbejdet med NEC (orientering) 
LOHA orienterede om det løbende arbejde med Nationalt Elitesportscenter, hvorefter Sune Bang 
gennemgik begrundelse for navneskifte til Team Danmark Innovationscenter.  
 
FJ fremhævede, at det er afgørende at midlerne ledes og styres af Team Danmark og at 
forskningsmiljøerne bidrager aktivt til det fremadrettede arbejde ved at anerkende og udnytte 
hinandens styrkepotentialer i forskningsarbejdet. 
 
Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. 
 
10. Eventuelt 
Bestyrelsen drøftede DR’s dokumentar ’Svømmestjerner under overfladen’ og fokus på 
spiseforstyrrelser i den seneste uge. Bestyrelsen understregede sin opbakning til, at der sættes fokus 
på udvikling af elitemiljøer og skærper fokus på værdier i Hovedlinjer til strategi og støttekoncept 
2021-2024, som sendes i høringsrunde blandt Team Danmarks interessenter i maj/juni 2019. 
Bestyrelsen var enige om at der skal gøres en større indsats i forhold til både at opfange og sætte ind 
over for uacceptabel adfærd blandt trænere og ledere i eliteidrætten. 
 
 
 


