
COVERNOTAT 
 

1/2 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

• Den uvildige undersøgelse af svømning, der udføres af Kammeradvokaten forløber efter 
planen. Det forventes at der foreligger en rapport med udgangen af november 2019. 
 

• Brøndby Kommune er i gang med en udviklingsplan for Sportsbyen, som de forventer kan 
sendes i offentlig høring i foråret 2020. Brøndby kommune inviterer derfor til udvidet inte-
ressentmøde den 11. november 2019 om Sportsbyen. På mødet orienteres om vision og 
rammer for Sportsbyen, afholdes workshop om visionen og der bydes ind til en drøftelse af 
udviklingsplan. ”Ambitionen er at udvikle Sportsbyen, så vi sammen kan tiltrække innovati-
ve virksomheder og institutioner og samtidig sikre gode vilkår for både elite og bredde” 
(Kent Magelund, borgmester). 

 
• Fredningsnævnet har behandlet Fonden for Danmarks Rostadions syv dispensationsansøg-

ninger, og alle ansøgninger er blevet godkendt. Det er anden gang, at Fredningsnævnet god-
kender Fondens ansøgninger om dispensation. Sagen har måtte gå om i Fredningsnævnet på 
grund af en klage fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Gladsaxe. Det var 
oprindeligt planen, at det nye byggeri og udgravning af banerne på Bagsværd Sø skulle stå 
færdigt i 2020, men på baggrund af forsinkelserne er det besluttet, at byggeriet tidligst går i 
gang i 2021, så byggeaktiviteten hverken griber forstyrrende ind i VM i sprint i 2021 eller 
forberedelserne til OL i 2020. 

 
• Sportslige resultater for perioden 10. september – 21. oktober 2019: 

Team Danmark-støttede atleter har pr. 21. oktober 2019 opnået i alt 38 medaljer ved EM og 
VM. Heraf er 13 VM-medaljer (10 i sommerolympiske discipliner, 1 i ikke-olympiske di-
scipliner og 2 i parasport) og 25 EM-medaljer (13 i OL-discipliner, 6 i ikke-OL-discipliner 
og 6 i PL-discipliner).  

 
Det betyder, at Danmark pr. 21. oktober 2019 ligger nr. 24 på nationsrankingen blandt alle 
nationer målt på antal medaljer ved VM i sommerolympiske discipliner. Blandt mindre nati-
oner er Danmark på 5. pladsen efter Ungarn, Sverige, New Zealand og Jamaica.  
 
 
 

BESTYRELSESMØDE D.: 28. OKTOBER 2019 
 
DAGSORDENPUNKT:  2 

ORIENTERING 

ANSVARLIG: LONE HANSEN 
 
EMNE:  MEDDELELSER 
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VM-medaljer og placeringspoint pr. 21. oktober 2019 i olympiske discipliner: 
VM-medaljer 
2019 

Point 2019 VM-medaljer 2015 (pr. 21. 10. 
2015) 

Point 2015 
(pr. 21.10.2015) 

10 99 11 120 

 
            Danmarks nationsranking pr. 21.10.2019 (VM-resultater i sommer OL-discipliner):  

Antal i Top 8 -
mindre nationer 

Antal i Top 8- 
Alle nationer  

Antal medaljer – min-
dre nationer  

Antal medaljer – alle nati-
oner 

7. plads 25. plads 5. plads 24. plads 

 
 
 


