
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Team Danmark den 5. februar 2018 

 

Til stede fra bestyrelsen: 

Frank Jensen (FJ), Britta Riis (BR), Flemming Knudsen (FK), Pia Holmen (PH), Susanne Bach 

Bager (SBB) og Poul Sand (PS). 

 

Afbud: Susanne Ward, Ulrik Wilbek. 

 

Til stede fra administrationen: 

Lone Hansen (LOHA), Christian Blomgreen (CHBL). Knud Skadborg (KNSK), og Ricky Raaholt 

(RIRA) deltog ved henholdsvis temadrøftelse og NEC-status. 

 

Mødet blev indledt med en temadrøftelse, hvor Rasmus Storm (IDAN)præsenterede rapporten 

”Danske eliteresultater 2017” (bilag). Herefter var der en drøftelse af det danske resultatniveau i 

2017, og Team Danmarks valg af indikatorer for det sportslige resultatniveau. 

 

Drøftelsen afledte følgende input fra bestyrelsen: 

 Kan Team Danmark på en struktureret måde vidensopsamle mere fra succesfulde lande? 

 Kan Team Danmark arbejde mere fokuseret med generationsskift i forskellige sportsgrene? 

 Analysen viser, at Team Danmarks satsninger giver afkast på den lange bane – gode 

eksempler er svømning og banecykling 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Der var ikke ændringer til den udsendte dagsorden. 

 

2. Meddelelser (orientering) 

De skriftlige meddelelser blev suppleret med følgende: 

 DBTU holder 75 års jubilæum 4. marts. Team Danmark overrækker gave til receptionen 

 Der er dialogmøde med de specialforbund Team Danmark samarbejder med 16. april, 

temaet er udvikling af den danske eliteidrætsmodel 

 B-mødet den 26. september 2018 flyttes til den 19. september 2018 

 LOHA orienterede om aktuel aktindsigtsbegæring fra DR 

 

Bestyrelsen tog herefter de skriftlige meddelelser til efterretning. 

 

3. Bestyrelsesrapport (orientering) 

Den skriftlige bestyrelsesrapport blev suppleret med følgende: 

 FK orienterede om ansøgningsprocessen til forskningsmidler, hvor der er stor interesse og 

mange kvalificerede ansøgninger. 

 LOHA orienterede om møde med Dansk Volleyball Forbund og efterfølgende faglig analyse 

af disciplinens internationale udvikling og globale konkurrenceniveau. Analysen er foretaget 

i samspil med DIF. 

 

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. 

 

4. Nationalt Elitesportscenter-status (orientering) 

RR orienterede om status på udviklingen af NEC og de afklaringer, der forestår i det fremadrettede 

arbejde. 

  

 PH pointerede, at dialogen med specialforbundene om udvikling og status på NEC er vigtig. 

 LOHA supplerede med status på forskningsmiljøerne i idræt på KU, AAU, SDU, AU og 

Idrætsmedicinsk Klinik på Bispebjerg Hospital, og hvordan de i samspil med NEC 



 

København samlet kommer til at blive en platform for forskning, innovation og udvikling af 

vidensniveauet i dansk eliteidræt. 

 FJ forklarede, at det er vigtigt at fremhæve og tydeliggøre potentialerne ved NEC og 

samspillet med de forskellige forskningsmiljøer herunder, hvordan de med deres forskellige 

styrker kan være med til at løfte dansk eliteidræt. 

 

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. 

 

5. Orientering om proces for årsberetning 2017 (orientering)  

CHBL orienterede om processen for årsberetning 2017 og Kulturministeriets krav om 

afrapportering. 

 

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. 

 

6. Ansøgninger til behandling (beslutning) 

LOHA orienterede om ansøgning fra DBU. 

 

Bestyrelsen godkendte herefter ansøgningen. 

 

7. Eventuelt 

FJ indledte drøftelse om procedure og status for udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer. FK 

orienterede om drøftelser i DIFs bestyrelse ift. udpegning af medlemmer til Team Danmarks 

bestyrelse.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


