
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Team Danmark den 6. juni 2018 

 

Til stede fra bestyrelsen: 

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

Bager (SBB) Poul Sand (PS), Susanne Ward (SW), Ulrik Wilbek (UW), Lykke Friis (LF), Kenneth 

Larsen (KL) og Anne Engdal Stig Christensen (AC). 

 

Afbud: Ingen 

 

Til stede fra administrationen: 

Lone Hansen (LOHA), Christian Blomgreen (CHBL), Martin Elleberg Petersen (MEP) og Morten 

Olesen (MOL).  

 

Mødet blev indledt med en temadrøftelse om kommunikation, hvor Christian Blomgreen 

præsenterede kommunikationstiltag og strategi. 

 

Drøftelsen afledte følgende input fra bestyrelsen: 

 FJ supplerede med, at det er vigtigt at tænke forskningssamarbejde ind i strategien 

 KL supplerede med, at det er vigtigt at Team Danmark er stærke i argumentationen om, 

hvorfor vi prioriterer, som vi gør 

 BR fremhævede employer branding som et oplagt potentiale for Team Danmark 

 SW supplerede med potentiale for styrket kommunikation mellem Team Danmark og atleter 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Der var ikke ændringer til den udsendte dagsorden. 

 

2. Præsentation af nye medlemmer 

FJ bød de nye medlemmer af bestyrelsen velkommen og takkede de afgående medlemmer for deres 

indsats i Team Danmarks bestyrelse. 

 

3. Meddelelser (orientering) 

LOHA orienterede om følgende:  

 Anbefalinger til fremadrettet talent- og elitearbejde er videregivet til Dansk Curling Union. 

 Den 1. juni afholdt Team Danmark åbningsreception i Team Danmarks opgraderede 

faciliteter i Sportens Hus i Aarhus. 

 

De skriftlige meddelelser blev suppleret med følgende: 

 FK orienterede om drøftelse i DIFs bestyrelse om Dansk Curling Union, og hvordan DIF 

kan hjælpe forbundet videre efter samarbejdet med Team Danmark er udløbet. 

 FJ orienterede om møde i Olympisk Idrætsforum, hvor der var positiv dialog om mulighed 

for at løfte den samlede OL-kommunikation. 

 FJ orienterede om status på NEC, hvor der er fremdrift i arbejdsgrupperne i Aarhus, 

Aalborg, Odense og København. Vi afventer tilbagemeldinger fra fonde. 

 

Bestyrelsen tog herefter de skriftlige meddelelser til efterretning. 

 

4. Bestyrelsesrapport (orientering) 

Den skriftlige bestyrelsesrapport blev suppleret med følgende: 

LOHA orienterede om status på Kirkbis donation til DIF. Donationen giver mulighed for direkte 

individuel støtte til atleter frem mod OL og PL 2020. Støtten udbetales til specialforbundene af 

Team Danmark. Støtten forankres i Team Danmarks Masterplan med det enkelte specialforbund. 

 



 

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. 

 

5. Støttekoncept 2021-2024 – Strategiproces (beslutning) 
LOHA orienterede om strategiprocessen, og hvordan det fremadrettede arbejde tilrettelægges. 

FK kvitterede for, at administrationen er i god tid med de indledende overvejelse. 

PH og KL meldte sig til følgegruppen.  

 

Bestyrelsen godkendte herefter strategiprocessen. 

 

6. Indstilling til støtte – Speed Skating (beslutning)  

MEP og LOHA supplerede indstillingen med, at det drejer sig om en relativ snæver satsning, hvor 

fokus er fire udviklingsmål. Speed skaterne er organiseret i Dansk Skøjte Union, som er indforstået 

med støtten er målrettet speed skaterne. 

 

PH og BR påpegede at disciplinanalysen kunne suppleres yderligere med oplysninger om 

elitekultur, udbredelse mv. 

 

Bestyrelsen godkendte herefter indstillingen. 

 

7. Kvartalsregnskab – 1. kvartal 2018 (orientering - lukket) 

 

8. Persondatabeskyttelse (orientering) 

LOHA supplerede med, at Team Danmark har taget initiativ til at de selvejende institutioner 

samarbejder omkring databeskyttelse  

 

Bestyrelses tog herefter orienteringen til efterretning. 

 

9. Udpegning af medlemmer til Idrættens Medieudvalg (beslutning) 

Bestyrelsen udpegede Poul Sand som formand for Medieudvalget. 

 

10. Mødedatoer 2. halvår 2018 (beslutning) 

FJ foreslog, at invitere Team Holland til bestyrelsesseminaret 5. november for at holde et 

inspirationsoplæg om hollandsk eliteidræt.  

 

De restende bestyrelsesmøder i 2018 afholdes 19. september, 5. november og 3. december. 

KUM kontaktes med henblik på godkendelse af budget 2019 efter bestyrelsesmødet 5. november. 

 

11. Eventuelt 

Ingen kommentarer. 
 


