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Referat af bestyrelsesmøde i Team Danmark den 8. december 2016 

 

Til stede fra bestyrelsen: 

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

Holmen (PH) og Susanne Ward (SW). 

 

Afbud: 

Poul Sand (PS), Ulrik Wilbek (UW). 

 

Til stede fra administrationen: 

Lone Hansen (LOHA), Morten Olesen (MOL), Martin Elleberg Petersen (MEP), Knud Skadborg 

(KSK) og Per Boldt Jørgensen (PBJ) 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt uden ændringer. 

 

2. Meddelelser (orientering) 

De skriftlige meddelelser blev suppleret med følgende: 

 

Team Danmark etablerer en ny praktikpartnerskabsmodel i forbindelse med ikrafttrædelsen af ny 

bekendtgørelse om forsøg med elitesportsudøvere på erhvervsuddannelserne. Overordnet giver den 

nye bekendtgørelse mulighed for, at en erhvervsuddannelse kan tilrettelægges på særlige vilkår for 

TD-godkendte atleter. Partnerskabsmodellen skal sikre en succesfuld implementering af de nye 

muligheder på erhvervsskoleområdet for TD-støttede og TD ungdomsuddannelses-godkendte 

atleter. Forsøgsbekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. januar 2017. 

 

PH opfordrede til at man forholdt sig yderligere til rollefordelingen og rolleafklaring mhp. 

præcisering. 

 

KUMs pris til Sara Sloth er meget tilfredsstillende også i et TD perspektiv. 

 

Spillerforeningen har ønsket et møde med TD vedrørende eliteudøvernes økonomiske vilkår.  

Mødet afholdes 12. december 2016. 

 

Bestyrelsen ønsker efterfølgende dette møde at drøfte administrationens udkast til retningslinjer for 

direkte støtte til atleter. 

 

Bestyrelsen tog herefter de skriftlige meddelelser til efterretning. 

 

3. Bestyrelsesrapport (orientering) 

Den skriftlige bestyrelsesrapport blev suppleret med følgende: 

 Indgåelse af Elitekommuneaftaler – Roskilde og Ballerup. 

 Gymnasiereformen viderefører eksisterende ordning. KSK uddybede ordningen med en 

række eksempler på fleksible muligheder. 

 Team Danmark har for nuværende ikke udarbejdet konkrete målsætninger for 

kommunikation, dokumentation og analyser. 
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Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. 

 

4. Behandling af indkomne ansøgninger (beslutning) 

LOHA orienterede indledningsvis om bilagsmaterialet og den proces, der har været med 

specialforbundene frem mod ansøgningerne.  

 

LOHA meddelte, at Curling ikke bliver klar til behandling den 19. april 2017. Bestyrelsen vil 

behandle indstilling om støtte til Curling i en skriftlig proces. DCU og DBTU forventes behandlet 

på bestyrelsens møde 27. februar 2017. 

  

Bestyrelsen behandlede herefter ansøgningerne vedrørende støtten fra Team Danmark i 2017 fra de 

enkelte specialforbund og imødekom indstillingerne om økonomisk støtte således: 

 

Verdensklasseforbund: 
 

Badminton Danmark (BD) 
 

På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner og den samlede konklusion vurderes Badminton 

Danmark (BD) at opfylde forudsætningerne for at blive indplaceret som Verdensklasseforbund. 

For perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017 bevilges BD 7.502.320 kr. til første år af den 

fireårige samarbejdsaftale, heraf 1.370.000 kr. til talentarbejde og 0 kr. til særlig projektstøtte.  

BD modtager ud over den bevilgede støtte, ca. 80.000 kr. i tilskud til madordning samt 610.000 kr. i 

tilskud til facilitetsleje (samlet for Århus og Brøndby). 

Herudover besluttede bestyrelsen følgende indplacering af atleter: 

Verdensklasse atleter: Kamilla Rytter Juhl, Christina Pedersen, Mathias Boe, Carsten Mogensen, 

Jan Ø. Jørgensen, Viktor Axelsen, Joachim Fischer 

 

Elite-atleter: 14 

 

Bruttogruppeatleter: Øvrige Hold VM gruppe, udviklingsgruppe og ungdomsgruppen – i alt 23 

atleter  

 

 

Dansk Forening for Rosport (DFfR) 
 

På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner og den samlede konklusion vurderes DFfR 

(herre og damer) at opfylde forudsætningerne for at blive indplaceret som Verdensklasseforbund 

 

For perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017 bevilges Dansk Forening for Rosport 9.141.556 

kr. til første år af den fireårige samarbejdsaftale, heraf 940.000 kr. til talentarbejde og 130.000 kr. til 

særlig projektstøtte  

Dansk Forening for Rosport modtager - i fællesskab med Dansk Kano og Kajakforbund - ud over 

den bevilgede støtte - cirka 500.000 kr. til facilitetsudgifter vedr. Bagsværd Rostadion, samt cirka 

30.000 kr. vedr. madordning 
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Herudover besluttede bestyrelsen følgende indplacering af atleter: 

Verdensklasse-atleter: Anne Dsane Andersen og Hedvig Lærke Berg Rasmussen 

Elite-atleter: Ca. 25 atleter  

Bruttogruppeatleter: Ca.10 atleter 

 

 

Dansk Håndbold Forbund (DHF) 
 

På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner og den samlede konklusion vurderes håndbold 

(herrer) at opfylde forudsætningerne for at blive indplaceret som Verdensklasseforbund. 

 

For perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017 bevilges DHF 11.800.000 kr. til det første år af 

den fireårige samarbejdsaftale, heraf 1.100.000 kr. til talentudvikling 

 

Herudover besluttede bestyrelsen følgende indplacering af atleter: 

Verdensklasse-atleter: Herrelandsholdet, Kvindelandsholdet 

 

Elite-atleter: Ingen 

 

Bruttogruppeatleter: Ungdomslandsholdene  

 

 

Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) 
 

På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner og den samlede konklusion vurderes DKF, 

Sprint at opfylde forudsætningerne for at blive indplaceret som Verdensklasseforbund. 

 

For perioden 1. januar 2017 – 31. januar 2017 bevilges DKF 3.817.197 kr. til første år af den 

fireårige samarbejdsaftale, heraf 518.814 kr. til talentarbejde.  

Dansk Kano og Kajak Forbund modtager - i fællesskab med Dansk Forening for Rosport ud over 

den bevilgede støtte - cirka 500.000 kr. til facilitetsudgifter samt madordning vedr. Bagsværd 

Rostadion.  

 

Herudover besluttede bestyrelsen følgende indplacering af atleter: 

Verdensklasse-atleter: Emma Aastrand Jørgensen, Ida Villumsen og Rene Holten Poulsen. 

 

Elite-atleter: 13-16   

 

Bruttogruppeatleter: 3  

 

 

Dansk Orienterings-Forbund (DOF)  

 

På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner og den samlede konklusion vurderes DOF at 

opfylde forudsætningerne for at blive indplaceret som Verdensklasseforbund 
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For perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017 bevilges DOF 2.600.000kr.  til første år af den 

fireårige samarbejdsaftale, heraf 100.000 kr. til talentarbejde og 0 kr. til særlig projektstøtte 

DOF modtager ud over den bevilgede støtte, ca. 25.000 kr. i tilskud til facilitetsleje 

 

Herudover besluttede bestyrelsen følgende indplacering af atleter: 

Verdensklasse atleter: Cecilie Klysner, Maja Alm, Ida Bobach, Søren Bobach, Tue Lassen 

 

Elite-atleter: 8 

 

Bruttogruppeatleter: Juniorlandsholdet (16 atleter) 

 

 

Dansk Sejlunion 
 

På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner og den samlede konklusion vurderes Dansk 

Sejlunion at opfylde forudsætningerne for at blive indplaceret som Verdensklasseforbund i 2017 – 

2020. 

 

For perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017 bevilges Dansk Sejlunion 8.912.106 kr. til første 

år af den fireårige samarbejdsaftale, heraf 699.300 kr. til talentarbejde. 

Dansk Sejlunion modtager ud over den bevilgede støtte 48.000 kr. i indirekte tilskud til 

facilitetsomkostningen ifm. driften af Kraftcenter Vest i Aarhus.   

 

Herudover besluttede bestyrelsen følgende indplacering af atleter: 

Verdensklasse-atleter: Allan Nørregaard Christensen, Anette Viborg, Jonas Warrer, Peter 

Stephensen Lübeck, Ida Marie Baad Nielsen, Marie Thusgaard Olsen, Anne Julie Foght Schütt, Lin 

Ea Cenholt Christiansen, Anne Marie Rindom, Jena Mai Hansen, Katja Salskov Iversen 

 

Elite-atleter: ca. 20 

 

Team Danmark-atleter: ca. 25  

 

 

Dansk Svømmeunion (SVØM) 
 

På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner og den samlede konklusion vurderes n SVØM, 

at opfylde forudsætningerne for at blive indplaceret som Verdensklasseforbund 

Elitesamarbejdet omhandler langbane og kortbane svømning  

 

For perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017 bevilges Dansk Svømmeunion 7.072.467 kr. til 

første år af den fireårige samarbejdsaftale, heraf 1.102.027 kr. til talentarbejde  
 

SVØM modtager ud over den bevilgede, støtte 350.000 kr. til facilitetsleje på Bellahøj 

Svømmestadion  

 

Herudover besluttede bestyrelsen følgende indplacering af atleter: 
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Verdensklasse-atleter: Pernille Blume, Jeanette Ottesen, Rikke Møller Pedersen, Mie Ø. Nielsen, 

Lotte Friis, Viktor B. Bromer 

 

Elite-atleter: 17 

 

Bruttogruppe-atleter: 35 (Great Danes & Juniorlandsholdet).  

 

 

Eliteforbund: 
 

Bueskydning Danmark (BUDA) 
 

På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner og den samlede konklusion vurderes 

Bueskydning Danmark at opfylde forudsætningerne for blive indplaceret som Eliteforbund. 

Indplaceringen som Eliteforbund er relateret til Dame Recurve. Herudover omfatter samarbejdet 

Herre Compound, 

 

For perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017 bevilges Bueskydning Danmark 1.148.833 kr. til 

første år af den toårige samarbejdsaftale. Heraf afsættes 300.000 kr. til udviklingsprojekt i 

samarbejde med DIF (endnu ikke defineret, dialog med DIF er igangsat). Talentudvikling derudover 

dækkes af det fælles elitebudget. 

 

Herudover besluttede bestyrelsen følgende indplacering af atleter: 

Elite-atleter: 3 

 

Bruttogruppe atleter: 3 

 

 

Danmarks Bowling Forbund (DBwF) 
 

På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner og den samlede konklusion vurderes Danmarks 

Bowling Forbund (herre og damer) at opfylde forudsætningerne for at blive indplaceret som 

Eliteforbund. 

 

For perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017 bevilges Danmarks Bowling Forbund 1.360.000 

kr. til første år af den toårige samarbejdsaftale, heraf 40.000 kr. til talentarbejde. 

Indplaceringen som Eliteforbund er relateret til både damer og herrer  
 

Herudover besluttede bestyrelsen følgende indplacering af atleter: 

Verdensklasse-atleter:  

Thomas Larsen, Jesper Agerbo og Carsten W. Hansen 

 

Eliteatleter: 7 

 

Bruttogruppeatleter: 6 

 



 

Side 6 af 11 ´´ 

 

Danmarks Brydeforbund (DB) 
 

På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner og den samlede konklusion vurderes brydning 

(Græsk/Romersk – herrer) at opfylde forudsætningerne for at blive indplaceret som Eliteforbund.  

 

For perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017 bevilges Danmarks Brydeforbund 600.500 kr. til 

første år af den toårige samarbejdsaftale, heraf 0 kr. til talentarbejde og 0 kr. til særlig projektstøtte.  

 

Herudover besluttede bestyrelsen følgende indplacering af atleter: 

Verdensklasse-atlet: Mark O. Madsen 

 

Elite-atleter: 2 

 

Bruttogruppeatleter: 3 

 

 

Danmarks Ishockey Union (DIU) 
 

På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner og den samlede konklusion vurderes DIU 

(herrer) at opfylde forudsætningerne for at blive indplaceret indplaceret som Eliteforbund i Team 

Danmarks støttekoncept 2017 – 2020. 

 

For perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017 bevilges DIU 5.390.000 kr. til det første år af den 

toårige samarbejdsaftale, heraf 2.000.000 kr. til talentudvikling. 

 

Herudover besluttede bestyrelsen følgende indplacering af atleter: 

Elite-atleter: Seniorlandsholdet 40 spillere 

 

Bruttogruppeatleter: U20 landsholdet 40 spillere, U18 landsholdet 40 spillere 

 

 

Danmarks Motor Union (DMU) 
 

På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner og den samlede konklusion vurderes DMU 

(speedway) at opfylde forudsætningerne for at blive indplaceret som Eliteforbund.  
 

For perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017 bevilges DMU 900.000 kr. til første år af den 

toårige samarbejdsaftale, heraf 37.500 kr. til talentarbejde.  

 

Herudover besluttede bestyrelsen følgende indplacering af atleter: 

Verdensklasse-atleter: Nicki Pedersen, Niels-Kristian Iversen 

 

Elite-atleter: 8 

 

Bruttogruppe atleter: 7 
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Danmarks Sportsdanserforbund (DS) 
 

På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner og den samlede konklusion vurderes DS Amatør 

Standard, Amatør Latin, Amatør 10 dans at opfylde forudsætningerne for at blive indplaceret som 

Eliteforbund. 

 

For perioden 01.01.2017 – 31.12.2017 bevilges Danmarks Sportsdanserforbund 1.310.000 kr. til 

første år af den toårige samarbejdsaftale, heraf 100.000 kr. til talentarbejde. 

Danmarks Sportsdanserforbund modtager forventeligt ud over den bevilgede støtte cirka 10.000 kr. 

til lejeudgifter i forbindelse med elitesamlinger og styrketræning i Aarhus.  

 

Herudover besluttede bestyrelsen følgende indplacering af atleter: 

Verdensklasse-atleter: Bjørn Bitsch og Ashli Williamson (Amatør Standard), Nikolaj Lund og 

Marta Kocik (Amatør 10 dans)  

 

Elite-atleter: 8 

 

Bruttogruppe atleter: 18 

 

 

Dansk Atletik Forbund (DAF) 
 

På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner og den samlede konklusion vurderes Dansk 

Atletik Forbund at opfylde forudsætningerne for at blive indplaceret som Eliteforbund i 

støttekoncept 2017-2020. 

 

For perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017 bevilges DAF 2.000.000 kr. til første år af den 

toårige samarbejdsaftale, heraf ca. 200.000 kr. til talentarbejde og 0 kr. til særlig projektstøtte. 

 DAF modtager ud over den bevilgede støtte, ca. 90.000 kr. i tilskud til facilitetsleje. 

 

Herudover besluttede bestyrelsen følgende indplacering af atleter: 

Verdensklasse-atleter: Sara Slott Petersen 

 

Elite-atleter: 11  

 

Bruttogruppeatleter: 8 

 

 

Dansk Automobil Sports Union (DASU) 
 

På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner og den samlede konklusion vurderes Dansk 

Automobil Sports Union at opfylde forudsætningerne for at blive indplaceret som Eliteforbund i 

2017 – 2020. 

 



 

Side 8 af 11 ´´ 

For perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017 bevilges DASU 800.000 kr. til første år af den 

toårige samarbejdsaftale, heraf 800.000 kr. til talentarbejde. 

 

Herudover besluttede bestyrelsen følgende indplacering af atleter: 

Verdensklasse-atleter:  3 - 5  

 

Elite-atleter: 10 - 12 

 

Team Danmark-atleter: 5 – 10 

 

 

Dansk Boldspil-Union (DBU) 
 

På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner er DBU indplaceret som Eliteforbund i 

støttekoncept 2017 – 2020. Samarbejdet forankres i en toårig samarbejdsaftale på baggrund af den 

udarbejdede masterplan. 

 

For perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017 bevilges DBU 9 mio. kr. til første år af den 

toårige samarbejdsaftale. Beløbet består af et grundtilskud på 8,8 mio. kr. samt et tilskud på 200.000 

kr. til projekter. 

 

Herudover besluttede bestyrelsen følgende indplacering af atleter: 

Elite atleter: U/21 herrer – max 20, U/20 herrer – max 20, A-landshold Kvinder - 26  

 

Bruttogruppe atleter: U/19 herrer – max 25, U/18 herrer – max 25, U/17 herrer – max 30, U/16 

herrer – max 30, U/23 kvinder – max 10, U/19 kvinder – max 25, U/17 kvinder – max 25 

 

 

Dansk Golf Union (DGU) 
 

På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner og den samlede konklusion vurderes DGU 

damer og herrer at opfylde forudsætningerne for at blive indplaceret som Eliteforbund 
 

For perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017 bevilges DGU 2.500.000 kr. til første år af den 

toårige samarbejdsaftale, heraf kr. 550.000 til talentarbejde.  

 

Herudover besluttede bestyrelsen følgende indplacering af atleter: 

Elite-atleter: 11 

 

Bruttogruppe atleter: 18 

 

 

Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF) 
 

På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner og den samlede konklusion vurderes DHIF at 

opfylde forudsætningerne for at blive indplaceret som eliteforbund. 
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For perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017 bevilges DHIF 1.645.000 kr. til første år af den 

toårige samarbejdsaftale, heraf 0 kr. til talentarbejde og 0 kr. til særlig projektstøtte.  

 

Herudover besluttede bestyrelsen følgende indplacering af atleter: 

Verdensklasseatleter: Peter Rosenmeier (Para-bordtennis), Sophie Walløe (Para-bordtennis), 

Annika Lykke Dalskov (Para-dressur), Susanne Jensby Sunesen (Para-dressur), Stinna Tange 

Kaastrup (Para-dressur), Daniel Wagner Jørgensen (Para-atletik), Christoffer Wienberg (Para-

atletik), Jonas Larsen (Para-svømning) 

 

Elite-atleter: 4 

 

Bruttogruppeatleter: 11 

 

 

Dansk Ride Forbund (DRF) 
 

På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner og den samlede konklusion vurderes DRF at 

opfylde forudsætningerne for at blive indplaceret som eliteforbund. 

 

For perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017 bevilges Dansk Ride Forbund 1.150.000 kr. til 

første år af den toårige samarbejdsaftale, heraf 330.000 kr. til talentarbejde og 0 kr. til særlig 

projektstøtte  

 

Herudover besluttede bestyrelsen følgende indplacering af atleter: 

Elite-atleter: 9 

 

Bruttogruppeatleter: 4 

 

 

Dansk Skytte Union (DSkyU) 
 

På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner og den samlede konklusion vurderes riffel, pistol 

og skeet at opfylde forudsætningerne for at DSKyU bliver indplaceret som Eliteforbund 

 

For perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017 bevilges Dansk Skytte Union 2.000.000 kr. til 

første år af den toårige samarbejdsaftale.  

DSkyU modtager ud over den bevilgede støtte kr. 56.875 til leje af baner til eliteskydning (KFK 

skeet 25.000 og Skydebaneforeningen Vestereng 31.875) 

 

Herudover besluttede bestyrelsen følgende indplacering af atleter: 

Verdensklasse-atleter: Jesper Hansen – skeet, Stine Nielsen – riffel, Torben Grimmel – riffel 

 

Elite-atleter: 1 

 

Bruttogruppe atleter: 7 
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Dansk Triatlon Forbund (DTriF) 
 

På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner og den samlede konklusion vurderes Dansk 

Triatlon Forbund (DTriF) at opfylde forudsætningerne for at blive indplaceret som: Eliteforbund. 

 

For perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017 bevilges Dansk Triatlon forbund 700.000 kr. til 

første år af den toårige samarbejdsaftale, heraf 16.000 kr. til talentarbejde. 

 

Herudover besluttede bestyrelsen følgende indplacering af atleter: 

Verdensklasse-atleter: Michelle Vesterby  

 

Elite-atleter: 5  

 

Bruttogruppe atleter: 15  

 

 

5. OL-evaluering (orientering) 

PBJ orienterede overordnet om evalueringsprocessen, der gennemført i forhold til de 

væsentligste OL indsatser og aktivitetsområder, herunder spørgeskemaundersøgelsen blandt OL 

atleter og sportschefer.  

I forbindelse med evalueringen har Rio OL stabsledelsen udarbejdet en række anbefalinger i et 

fremadrettet perspektiv. Disse anbefalinger indstilles til bestyrelserne (DIF og TD), når 

regnskabet fra Rio og økonomi samt ambitionsniveau for Tokyo er fastlagt.  

TDs ambitionsniveau er overordnet indeholdt i støttekonceptet 2017-2020. 

 

Bestyrelsen blev orienteret om den igangværende analyse og evaluering af resultaterne i 

arbejdsgruppe-regi (forbund/TD). 

 

I tillæg til evalueringsrapporten orienterede PBJ bestyrelsen om, at atleternes ekstraordinære 

flotte resultatniveau er båret af 4 væsentlige grundpiller: 

1. Rutinerede sportschefer, der havde oplevet OL deltagelse op til adskillige gange, og som 

følge deraf kunne sætte deres erfaringer og kompetencer i spil; eksempelvis Lars Bonde 

(cykling), Lars Christensen (roning), Thomas Jacobsen (sejl), Finn Trærup (badminton), 

Ulrik Wilbek (håndbold).  

2. Et målrettet og struktureret specialforbundsarbejde og samarbejde over 4-6-8 år. 

3. En veltilrettelagt og beskrevet OL strategiplan for forberedelse og gennemførelsen af OL 

operationen; eksempelvis OL arbejdsgruppemøder, studieture, sportschef-seminarer, 

roadshows. 

4. Tilstedeværende økonomiske og menneskelige ressourcer, eksempelvis High Performance 

fokus, administration, ekspert set-up. 

 

Internt i Team Danmark foregår der p.t. også en evalueringsproces i fagfællesskaberne med 

fokus på, at eksperterne udarbejder en fællesevaluering (pains/passions), samt anførelse af 

forbedringsmuligheder i et Tokyo perspektiv. 
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Bestyrelsen drøftede OL evalueringen og tog orienteringen til efterretning.  

 

6. Finansieringsstrategi (orientering)  

Punktet blev behandlet på lukket møde 

 

7. Retningslinjer for anvendelse af Team Danmarks brand (drøftelse) 

BR præsenterede oplæg til drøftelse af, hvorvidt der skal opstilles retningslinjer eller principper 

for hvilke produkter og firmaer Team Danmark/Sport One kan indgå samarbejde med. 

 

Bestyrelsen drøftede anvendelsen af Team Danmarks logo og navn og besluttede at man i 

bestyrelsen vil forholde sig til anvendelsen heraf fra sag til sag og ønsker i øvrigt at indgå i 

beslutningsprocessen inden kommercielle aftaleindgåelser. 

 

8. Forskningsstrategi (orientering) 

FK orienterede om status for arbejdet med forskning- og udviklingsstrategien på henholdsvis 

den korte og den lange bane, holdt op mod etablering af et NEC. Der er udarbejdet en tilhørende 

procesplan.  

 

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. 

 

9. Nationalt Elitesportscenter (orientering) 

KSK orienterede om status for 2. fase om for-projektet for etablering af et Nationalt 

Elitesportscenter. Det er målet, at arbejdsgruppen vil kunne afrapportere 15. februar 2017. 

 

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.  

 

10. Årlig brugerundersøgelse blandt Team Danmarks interessenter – atleter, sportschefer og 

landstrænere (orientering) 

 

KNSK præsenterede kort baggrunden samt de vigtigste elementer og konklusioner fra årets 

brugerundersøgelse, der viser signifikant fremgang i tilfredsheden med Team Danmark.  

Fremadrettet vil brugerundersøgelsen blive gennemført hvert andet år med øget fokus på det 

kvalitative. 

 

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. 

 

11. Kvartalsregnskab – 3. kvartal 2016 (orientering) 

Punktet blev behandlet på lukket møde. 

 

12. Årsevaluering af bestyrelsens og direktørens arbejde (orientering) 

Punktet blev behandlet på lukket møde. 

 

13. Eventuelt  

Team Danmark sender en buket blomster til Camilla Andersen i anledning af bryllup. 

 

08.12.2016 / Per Boldt Jørgensen  


