
 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 5. maj 2022 kl. 14.00 – 17.00  
 
Mødet blev afholdt i Idrættens Hus 
 
Til stede fra bestyrelsen: 
Lars Krarup (LK), Sara Slott Petersen (SP), Kenneth Larsen (KL), Lykke Friis (LF) og Susanne Ward (SW). 
Flemming Knudsen (FK). Anne Engdal Stig Christensen (AC) og Poul Sand (PS) deltog via Teams. AC deltog i 
den første time af mødet. 

Afbud: Ingen 

Til stede fra administrationen: 

Peter Fabrin (PF), Lars Balle Christensen (LB) og Christian Blomgreen (CB). Kristoffer Nimb (KN) deltog under 
punkt 3 sammen med revisor Thomas Holm Christensen (TC) og Kristoffer Henriksen (KH) deltog under 
temadrøftelsen. 

 
1)  Velkomst og kort orientering v/Lars Krarup/Peter 

LK orienterede om indstillinger til Kulturministerens Idrætspriser og fremadrettet procedure for 
bestyrelsesbehandling.  
PF orienterede om god gænge i implementering af strategi og justering af organisationen. Samtidig 
orienterede han om igangværende APV. 
 

2) Temadrøftelse – ’Det hele menneske’ ved Kristoffer Henriksen 
KH indledte temadrøftelsen med perspektiver på det ’det hele mennesker’, og hvilke krav, 
forventninger og spørgsmål den nye generation af atleter stiller i dag. 
 
Væsentlige input fra drøftelsen: 
 

• At være i stand til at klare sig i det samfund, der eksisterer. Selektere, træffe valg. Det er 
det hele menneske. Forstå formålet med, hvad vi laver. Idrætten er bagud, fordi den 
foregår med instruktioner, envejskommunikation. Idrætten skal være med til at udvikle en 
samtale om det hele menneske.  

 
• Purpose er vigtigt. Hvad er det ud over at vinde medaljer, der gør det meningsfuldt at være 

eliteatlet. Det er f.eks. ved at inspirere, skabe stolthed og fællesskab.  
 

• Det er vigtigt at være tydelig omkring fællesskabet i eliteidrætten. For ingen vinder alene. 
Det vil være med til at flytte perspektivet væk fra udelukkende fokus på resultatet 

 
• Man kan som atlet opleve, at man står i et krydspres. Der bliver sagt gode ting om arbejdet 

med det hele menneske og andre fine ord, men når pengene skal fordeles, kigger man på 
resultater. Det kan gå ud over ens forbund, når der ikke er et pengetræ. Meget svær øvelse 
for Team Danmark. 
 

• Trænerne er et stort indsatsområde, for en moderne træner skal kunne mere end at hjælpe 
atleterne med teknik og fysisk træning 

 
Administrationen vil samle op på temadrøftelsen på det kommende bestyrelsesmøde og 
præsentere bud på, hvordan Team Danmark arbejder videre med – herunder begreberne 
meningsfuldhed og formål/purpose, der rækker videre end entydigt fokus på medaljerne.  
 

 
BESLUTNINGSPUNKTER: 
 



 

3) Godkendelse af Årsrapport 2021 og orientering fra revisionen v/Kristoffer Nimb – 
behandlet på lukket møde 
Punktet blev behandlet på lukket møde. 
 

4) Godkendelse af Årsberetning 2021 
Indstilling tiltrådt med de faldende bemærkninger fra bestyrelsen. 

 
5) Selvstændig funktion – behandlet på lukket møde 

Punktet blev behandlet på lukket møde. 
 
ORIENTERINGSPUNKTER 
 

6) Kvartalsregnskab per 31. marts 2022 – behandlet på lukket møde 
Punktet blev behandlet på lukket møde.  

 
7) Tilsynsforpligtelse 

Orientering taget til efterretning. 
 

8) Status Sport One Danmark – behandlet på lukket møde 
Punktet blev behandlet på lukket møde. 
 

9) Evt. 
 

Bestyrelsens kvarter 
Bestyrelsen drøftede relevante emner uden administrationens deltagelse. 

 


