
 

 
Referat af bestyrelsesmøde i Team Danmark den 18. september 2019 
 
Til stede fra bestyrelsen: 
Frank Jensen (FJ), Poul Sand (PS), Lykke Friis (LF), Susanne Ward (SW), Kenneth Larsen (KL), 
Flemming Knudsen (FK) og Anne Engdal Stig Christensen (AESC). 
 
Afbud: Ingen 
Orlov: Pia Holmen 
 
Til stede fra administrationen: 
Lone Hansen (LOHA), Christian Blomgreen (CHBL), Martin Elleberg Petersen (MEPE), Per Boldt 
Jørgensen (PBJO) og Morten Olesen (MOL).  
 
Mødet blev indledt med en temadrøftelse om social ansvarlighed i dansk eliteidræt. Findes der en 
modsætning mellem trivsel og ansvarlighed og målet om at blive verdens bedste? Udover oplæg 
ved Lone Hansen afholdt sportschef i DHF, Morten Henriksen, oplæg om hans syn på social og 
samfundsmæssig ansvarlighed set i et præstationsperspektiv. 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Der var ikke ændringer til den udsendte dagsorden. 
 
2. Meddelelser (orientering) 

• FJ og LOHA orienterede om status på Bagsværd Rostadion, hvor byggestart udskydes. 
• LOHA orienterede om bestyrelsens mulighed for deltagelse ved OL i Tokyo 2020 og de 

arbejdsopgaver, der medfølger. Deadline på tilbagemelding er 1. november 2019. 
• LOHA orienterede om bevilling på to mio. kr. fra Fonden til støtte for dansk bredde- og 

eliteidræt. 
 
Bestyrelsen tog herefter de skriftlige meddelelser til efterretning. 

 
3. Bestyrelsesrapport (orientering) 

Den skriftlige bestyrelsesrapport blev suppleret med følgende: 
• LOHA orienterede om ansættelse af forskningschef Lars Holm, der tiltrådte 1.august. 

 
Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. 
 

6. Modernisering/renovering af Idrættens Hus (Beslutning) 
LOHA fremlagde Danmarks Idrætsforbunds planer om at renovere og modernisere Idrættens 
Hus og de konsekvenser og potentialer, det indebærer for Team Danmark. Administrationen vil 
derfor undersøge muligheder og økonomiske konsekvenser ved at samle Team Danmarks 
aktiviteter i samme bygning i Idrættens Hus. 
 
Bestyrelsen godkendte herefter indstillingen. 

 
7. Indstilling til proces henimod samarbejdsaftale med Skive Kommune (Beslutning)  

LOHA fremlagde indstilling til, at Team Danmark igangsætter forhandlinger med Skive 
Kommune om indgåelse af en samarbejdsaftale med henblik på at Skive Kommune indtræder i 
elitekommunesamarbejdet pr. 1. januar 2020. 
 
Bestyrelsen godkendte herefter indstillingen. 
 

8. Støttekoncept 2021-2024 høringssvar samt proces for hovedlinjer (Orientering) 



 

LOHA gennemgik nogle af de væsentligste pointer i høringssvarene samt den fremadrettede 
proces mod at formulere Strategi og Støttekoncept 2021-2024. 
 
FK opfordrede til, at administrationen overvejer en stillingtagen til de høringssvar, der giver 
særlig anledning til refleksion. 
 
Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning 
 

9. Ændring af Team Danmark pris ved Sportsgallaen – (Beslutning) 
LOHA og MEPE gennemgik begrundelsen for at ændre Team Danmarks Talentpris til Team 
Danmarks Trænerpris. Ændringen skal bl.a. understøtte Team Danmarks særlige fokus på 
trænerne de kommende år. 
 
Bestyrelsen godkendte herefter indstillingen  
 

10. Forslag til mødedatoer i 2020 (Beslutning)  
Administrationen foreslog følgende mødedatoer for bestyrelsesmøder 2020: 
 
• Mandag den 17. februar 2020 kl. 15.00 
• Onsdag den 3. juni 2020, kl. 15.00  

 
     Tentative datoer for møder 2. halvår 2020: 

• Mandag den 21. september 2020 kl. 15.00 
• Onsdag den 28. oktober 2020 kl. 15.00 
• Mandag den 7. december 2020 kl. 15.00 
 
Bestyrelsen godkendte herefter indstillingen. 

 

11. Eventuelt 


