
 

 
Referat af bestyrelsesmøde i Team Danmark den 17. februar 2020 
Til stede fra bestyrelsen: 
Frank Jensen (FJ), Lykke Friis (LF), Susanne Ward (SW), Flemming Knudsen (FK) og Kenneth 
Larsen (KL).  
 
Afbud: Poul Sand og Anne Engdal Stig Christensen 
 
Til stede fra administrationen: 
Lone Hansen (LOHA), Christian Blomgreen (CHBL), Per Boldt Jørgensen (PBJO) og Morten 
Olesen (MOL).  
 
Mødet blev indledt med en præsentation af elitearbejdet i Badminton Danmark ved sportschef Jens 
Meibom. Præsentationen gav anledning til drøftelser om bl.a. dual career og dilemmaer i 
forbindelse med både tiltagende rejseaktivitet og individuelle atlet set-up som udfordrer det 
Nationale Elitetræningscenteret i Brøndby.  
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Der var ikke ændringer til den udsendte dagsorden. 
 
2. Meddelelser (orientering) 

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

• LH orienterede om, at landstræner uddannelse bliver afsluttet med en individuel 
præsentation af trænernes filosofi og at præsentationen bliver optaget på video. Uddannelsen 
har haft fokus på det personlige lederskab og de værdier, det er baseret på.   

• FK gennemgik tidslinje, de fem forskningsnetværks emnefelter samt den fremadrettede 
proces for investering i forskningsnetværkene og facilitetsinvesteringer. 
FJ supplerede med, at der er vigtigt at idrætsordførerne får indblik i Team Danmarks 
omfattende arbejde med at udvikle ny viden til dansk idræt. 
 

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. 
 
4. Støttekoncept 2021-2024 (beslutning) Behandlet på lukket møde 
Punktet blev behandlet på lukket møde. 
 
5. Orientering om proces for årsberetning 2019 (orientering)  
CHBL præsenterede proces for beretningen. Bestyrelsen vil få tilsendt udkast til kommentering og 
godkendelse via mail ultimo marts. 
  
Bestyrelsen godkendte herefter beretningen. 
 
6. Årsregnskab 2019 (orientering) Behandlet på lukket møde 
Punktet blev behandlet på lukket møde. 
  



 

 
7. Kammeradvokatens undersøgelse (orientering) 
FJ gennemgik processen omkring pressemødet med præsentationen af Kammeradvokatens rapport 
samt de kommende møder med hhv. kulturministeren og idrætsordførerne.   
 
Samtidig gennemgik bestyrelsen proceduren for orientering af fremtidige sager om uetisk adfærd i 
forbundene. Proceduren indebærer både skriftlig og mundtlig orientering. 
 
LF udtrykte, at det stadig er vigtigt, at Team Danmark fastholder sit fokus på præstationer i 
eliteidræt og ambitionen om at understøtte atleter og trænere på vejen til verdensklasse. Det var der 
opbakning til. 
 
Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. 
 
8. Eventuelt 
LOHA orienterede om at bestyrelsen har mulighed for at overvære Thomas Cup (VM for hold) i 
badminton den 16. maj, som afholdes i Aarhus. 
 
 
 
 


