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1. Opgave 

Bestyrelsen skal orienteres om Team Danmarks væsentligste resultater, aktiviteter og initiativer 
for perioden 27. februar til 3. juni 2020.  
 

2. Bestyrelsesorientering: 
• Team Danmark har d. 23. april 2020 offentliggjort Team Danmarks ”Strategiske 

prioriteringer og Støttekoncept 2021-2024”. Det skulle oprindeligt have været præsenteret 
for specialforbund, elitekommuner m.fl. d. 31. marts 2020, men arrangementet blev aflyst 
grundet Coronakrisen. 
 

• Team Danmark-app, der blandt andet vil blive omdrejningspunkt for dialogen mellem Team 
Danmarks eksperter og atleter bliver nu testet af ca. 10 atleter. I august vil alle atleter i kost- 
og ernæringsforløb være overgået til app’en (ca.100 atleter). I efteråret vil der blive udviklet 
bookingsystem til behandlinger, ligesom der vil blive udviklet værktøjer til dialog mellem 
atleter og andre fagfællesskaber.   

 
• Team Danmark og DIF har modtaget en ekstraordinær donation fra Salling Fondene og 

Kirkbi samt en særbevilling på 15 mio. kr. fra regeringen til at dække ekstraordinære 
omkostninger, der er forbundet med at udskyde OL og PL til 2021. 

 
• Team Danmarks DPO har jf. databeskyttelsesforordningen udarbejdet en årsrapport, der 

beskriver hændelser og aktiviteter for 2018/2019. Rapporten er vedlagt som bilag. 
 

Ovenstående suppleres af vedlagte bestyrelsesrapport for perioden 18. februar – 3. juni 2020, 
der beskriver væsentlige aktiviteter og indsatser for perioden. Rapporten er bygget op med afsæt 
i målene fra Støttekoncept 2017-2020 samt Team Danmarks rammeaftale med Kulturministeriet.  
 
Nedlukningen af Danmark som følge Covid-19 har naturligt påvirket Team Danmarks 
aktiviteter i perioden. For et overblik over konsekvenser og aktiviteter i lyset af Covid-19 
henvises til punkt 3 på dagsordenen. 
 

3. Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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4. Økonomiske konsekvenser 
Ingen. 
 

5. Bilag 
• Bestyrelsesrapport for perioden 18. februar – 3. juni 2020 
• Team Danmark DPO-årsrapport 2019 


