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Referat af bestyrelsesmøde i Team Danmark den 31. oktober 2016  

 

Til stede fra bestyrelsen: 

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

Wilbek (UW), Pia Holmen (PH) og Poul Sand (PS) 

 

Afbud: 

Susanne Ward (SW) 

 

Til stede fra administrationen: 

Lone Hansen (LH), Morten Olesen (MOL), Per Boldt Jørgensen (PBJ), Knud Skadborg (KSK) og 

Martin Elleberg Petersen (MEP)  

 

Mødet blev indledt med en temadrøftelse om elitekommunesamarbejdet. Knud Skadborg gav en 

generel orientering om status for samarbejdet med elitekommunerne, og lagde op til en drøftelse af 

Team Danmarks strategi for at videreudvikle samarbejdet. Herefter gav elitekoordinator Torben 

Sørensen fra Aalborg Kommune et oplæg om talent- og elitearbejdet i regi af Elitesport Aalborg.  

 

Bestyrelsen drøftede derefter samarbejdet med elitekommunerne. Der var enighed om, at der skal 

arbejdes videre med at udvikle relationerne mellem specialforbundene, elitekommunerne og 

klubberne, at Team Danmark skal sætte yderligere fokus på at udvikle den politiske opbakning til 

talent- og elitearbejdet i kommunerne, samt at Team Danmark bla. skal have blik for at der løbende 

er fokus på kvaliteten i samarbejdet.  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Der var ingen ændringer til den udsendte dagsorden. 

 

2. Meddelelser (orientering) 

De skriftlige meddelelser blev suppleret med følgende: 

 

Frank Jensen orienterede om mødet med Videnskabs- og Undervisningsminister Ulla Tørnæs 28. 

oktober 2016 om bla. SU-rettighederne for atleter på de videregående uddannelser, evt. 

udfordringer ifm. fremskridtsreformen, samt orientering om Team Danmarks og Danmarks 

Idrætsforbunds planer om at udvikle et Nationalt Elitesportscenter med en central og regional 

opkobling. Mødet blev afviklet i en positiv ånd, og TD følger op med et brev vedr. det videre forløb 

til ministeren.  

 

Lone Hansen orienterede om processen med konkurrenceprogram for moderniseringen af Bagsværd 

Rostadion og om lanceringen af ATK 2.0 i Idrættens Hus 28. oktober 2016. 

 

Afslutningsvist orienterede Lone Hansen om Rasmus Storm/IDANs nyligt offentliggjorde rapport, 

som giver meget positiv omtale af den danske eliteidrætsmodel. Rapporten dokumenterer at 

Danmarks gode sportspræstationer på trods af vigende økonomiske indtægter bla. kan tilskrives en 

høj grad af effektivisering og prioritering af ressourcerne. Administrationen vil i de kommende uger 

følge op på artiklen. 

 

Bestyrelsen tog herefter de skriftlige meddelelser til efterretning. 
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3. Bestyrelsesrapport (orientering) 

 

Lone Hansen orienterede om drøftelserne om et fremtidigt samarbejde med Bispebjerg Hospital. 

Læge Christoffer Brushøj er blevet ansat til at varetage TD’s lægefunktioner på deltid i klinikken i 

Idrættens Hus, og han vil derudover stå til rådighed for atleterne på Bispebjerg, sammen med 4 

øvrige specialister, som også vil kunne diagnosticere og behandle atleterne. Der vil endvidere være 

et fysioterapeutisk samarbejde. Team Danmark har også indgået et samarbejde med Gildhøj 

Hospital om scanninger af atleterne på meget gode vilkår. 

 

Lone Hansen orienterede om møde med Nordea-fonden 31. oktober 2016 med projektchef John 

Gerner og direktør Henrik Lehmann Andersen. Nordea-fonden vil jf. sin fundats som udgangspunkt 

ikke direkte kunne støtte egentligt talent- og elite-arbejde. Der var på mødet imidlertid enighed om 

at gå videre med at identificere potentielle samarbejdsflader.  

 

Bestyrelsen tog herefter orienteringerne i bestyrelsesrapporten til efterretning. 

 

4. Prisindstillinger (beslutning) 

 

Bestyrelsen drøftede de indstillede kandidater til Kulturministerens idrætspriser, og besluttede at 

indstille følgende kandidater: 

 

Kulturministerens Idrætspris 2016: 

 Bent Fransson, træner for ”Guldfireren”.  

 

 Sara Slott, EM guldvinder og OL-sølvvinder i 400 meter hæk 

 

 Herrelandsholdet i badminton, VM Guld for badmintonhold. 

 

Kulturministerens Handicapidrætspris 2016: 

 

Stinna Tange Kaastrup – dressurridning 

 

På baggrund af bestyrelsens indstilling og input udarbejder administrationen nu indstillinger til 

priserne.  

 

Kulturministerens idrætspriser uddeles ved en reception i henholdsvis Dansk Arkitektur Center den 

5. december 2016 og ved sportsgallaen Sport 2016 den 7. januar 2017 i Herning. 

 

 

5. Godkendelse af budget 2017 (beslutning) 

Punktet blev behandlet på lukket møde. 

 

 

6. Eventuelt  
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Lone Hansen orienterede om, at der afholdes julefrokost efter bestyrelsesmødet. 7. december 2016 

på Brdr. Price i Tivoli.  

 

Per Boldt Jørgensen orienterede om OL-evalueringen, som kommer på dagsordenen på mødet 7. 

december 2016.  

 

Knud Skadborg /31. oktober 2016  


