
 

 
Referat af bestyrelsesmøde i Team Danmark den 3. juni 2020 
 
Til stede fra bestyrelsen: 
Lars Krarup (LK), Lykke Friis (LF), Susanne Ward (SW), Flemming Knudsen (FK), Poul Sand 
(PS), Anne Engdal Stig Christensen (AC) og Kenneth Larsen (KL).  
 
Afbud: Sara Slott Petersen 
 
Til stede fra administrationen: 
Lone Hansen (LOHA), Christian Blomgreen (CHBL), Per Boldt Jørgensen (PBJO) og Morten 
Olesen (MOL).  
 
Mødet blev indledt med en velkomst af Team Danmarks nye bestyrelsesformand, Lars Krarup. Han 
præsenterede også det nye bestyrelsesmedlem Sara Slott Petersen, der ikke kunne være til stede på 
mødet. Sara Slott Petersen er stadig aktiv atlet, og der kan derfor være møder frem mod OL i 2021, 
hvor hun ikke kan deltage i bestyrelsesmøder pga. af sportslige prioriteringer. 
 
I de kommende uger vil LK kontakte bestyrelsesmedlemmerne enkeltvis for at drøfte tanker og 
indlede dialog om valg af næstformand for bestyrelsen. 
  
LK informerede desuden om, at der i løbet af efteråret 2020 vil blive udarbejdet et nyt lovforslag til 
Lov om Eliteidræt. 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Der var ikke ændringer til den udsendte dagsorden. 
 
2. Bestyrelsesorientering og -rapport (orientering) 
Den skriftlige bestyrelsesrapport blev suppleret med følgende: 
 

• LH orienterede om, at Team Danmarks app er i gang med at blive implementeret blandt 
atleter. 

• LH orienterede om DPO-afrapportering som er et nyt krav fra Datatilsynet 
• LH orienterede om Team Danmarks arbejde under coronakrisen og det efterfølgende arbejde 

på at finde ressourcer til eliteidrætten til de ekstraordinære udgifter ifm. udskydelsen af OL 
og PL. Der er indarbejdet forbehold for udbetaling af støtte, hvis OL og PL aflyses i 2021. 
Der er dog en bekymring for forbundenes økonomi og deres muligheder for at 
medfinansiere elitebudgetter fremadrettet.  
FK supplerede med at rose samarbejdet mellem DIF og Team Danmark, der har løftet 
opgaven med at skabe økonomisk opbakning til eliteidrætten. 

• LH orienterede om afskedigelsessag i Dansk Orienterings-Forbund. 
 
Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. 
 
3. Covid-19 – orientering og beslutning (LUKKET) 
 
Punktet blev behandlet på lukket møde. 
 
4. Kvartalsregnskab – 1. kvartal 2020 (orientering) (LUKKET)  
 
Punktet blev behandlet på lukket møde. 
 
5. Årsrapport og revisionsprotokollat 2019 (orientering) (LUKKET) 



 

 
Punktet blev behandlet på lukket møde. 
 
6. Årsberetning 2019 (beslutning) 
CHBL præsenterede beretningen og orienterede om indhold og distribution af beretningen til Team 
Danmarks interessenter. 
 
Bestyrelsen godkendte herefter indstillingen. 
 
7. Indstilling til behandling (Dansk Skøjte Union – beslutning) 
LOHA orienterede om samarbejdet med Dansk Skøjte Union frem mod vinter-OL i 2022.  
 
KL og FK rejste en bekymring over dels indfrielse af de opstillede mål samt det spinkle 
rekrutteringsgrundlag. 
 
Bestyrelsen godkendte herefter indstillingen. 
 
8. Eventuelt 
FK meddelte at Niels Nygaard indtræder som acting President i EOC, da den tidligere præsident er 
afgået ved døden. 
FK meddelte desuden, at DIF har en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer, hvorfor han udtræder 
af DIFs bestyrelse i forbindelse med DIFs årsmøde den 20. juni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


