
 

 
Referat af bestyrelsesmøde i Team Danmark den 28. oktober 2019 
 
Til stede fra bestyrelsen: 
Frank Jensen (FJ), Poul Sand (PS), Lykke Friis (LF), Susanne Ward (SW), Flemming Knudsen 
(FK) og Anne Engdal Stig Christensen (AC). 
 
Afbud: Kenneth Larsen 
Orlov: Pia Holmen 
 
Til stede fra administrationen: 
Lone Hansen (LOHA), Christian Blomgreen (CHBL), Martin Elleberg Petersen (MEPE), Per Boldt 
Jørgensen (PBJO) og Morten Olesen (MOL). Lars Holm (LAHO) deltog fra punkt 4. 
 
Inden mødet drøftede bestyrelsen deltagelse under OL, afrejse- og hjemrejsetidspunkter samt 
medfølgende opgaver som værter. MOL udsender yderligere information om omkostninger for evt. 
medfølgende ledsager. 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Der var ikke ændringer til den udsendte dagsorden. 
 
2. Meddelelser (orientering) 

De skriftlige meddelelser blev suppleret med følgende: 
  

• FJ og LOHA orienterede om møde med Danmarks Idrætsforbund omkring kommende 
afrapportering og proces om Kammeradvokatens uvildige undersøgelse. 

• LOHA orienterede om Brøndby Kommunes planer for Sportsbyen og DBU’s 
overvejelser om nyt hovedsæde. 

• FJ supplerede med, at der i forbindelse med renoveringen af Idrættens hus arbejdes med 
en ny bygning og at det er væsentligt at være opmærksom på, at bevillingen fra NNF 
alene skal benyttes til investering i facilitet/indhold der understøtter 
forskningssamarbejde og dermed ikke kan indgå i selve bygningsværket. 

• FJ orienterede om, at Fredningsnævnet for København har truffet afgørelse om 
dispensation for de syv ansøgninger, som Fonden Danmarks Rostadion og Gladsaxe 
Kommune har indsendt. Dermed kan byggeriet snart påbegyndes. 

 
Bestyrelsen tog herefter de skriftlige meddelelser til efterretning. 
 

3. Godkendelse af budget 2020 (Beslutning) - LUKKET 
Punktet blev behandlet på lukket møde. 
 

4. Forskning – bevillingsstrategi (Orientering) 
FK orienterede om Team Danmarks tidligere tilgang til forskning i eliteidræt og lagde op til 
drøftelse af den fremtidige strategi, der skal hæve vidensniveauet i dansk eliteidræt på baggrund 
af bevillingen fra Novo Nordisk Fonden. 
 
LAHO gennemgik herefter strukturer, prioriteringer og tidslinje for det fremadrettede 
forskningsarbejde, som er formuleret med baggrund i bevillingen fra Novo Nordisk Fonden. 
 
Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning 

 

5. Målsætninger – Støttekoncept 2021-2024 (Beslutning) – LUKKET 



 

Punktet blev behandlet på lukket møde. 
 

6. Prisindstilling – Parasportspris mv. (Beslutning) 
Bestyrelsen besluttede at indstille Tobias Thorning Jørgensen til Kulturministerens 
Parasportspris 2019. 

 
7. Evt. 

LOHA orienterede om kommende ansøgning til TrygFonden omkring mental sundhed og 
trivsel. 
LOHA orienterede om næste møde den 11. december, hvor mødet vil blive afholdt på Tivoli 
Hotel med efterfølgende spisning på MASH samme sted. 
FJ orienterede om, at Hafnia Kollegiet åbner i 2022 i Valby Idrætspark. Der er tale om 140 
kollegieboliger, hvoraf syv er handicapvenlige boliger. Med placeringen i Valby Idrætspark vil 
boligselskaberne SAB/KAB tilskynde atleter til at søge boligerne. 
 

 
 


