
 

REFERAT 
 
Bestyrelsesmøde torsdag den 21. september 2022 kl. 14.00 – 17.00  
 
Mødet blev afholdt i Sejlsportscenteret i Aarhus. 
 
Til stede fra bestyrelsen: 
Lars Krarup (LK), Sara Slott Petersen (SP), Kenneth Larsen (KL), Susanne Ward (SW), Flemming Knudsen (FK), 
Anne Engdal Stig Christensen (AC) og Poul Sand (PS). Lykke Friis (LF) deltog via Teams. 

Afbud: Ingen 

Til stede fra administrationen: 
Peter Fabrin (PF), Lars Balle Christensen (LB), Christian Blomgreen (CB) og Kristoffer Nimb (KN). 

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

LK orienterede om udspil til finanslov, hvor regeringen lægger op til at ikke at videreføre 
kompensationsordning på 4,1 mio. kr. til Team Danmark. 
 
LK og PF orienterede om den mislykkede rekruttering af direktør til DIF/TD kommerciel, herunder 
den nye proces, hvor der startes forfra – denne gang med eksternt rekrutteringsbureau. 

 
2) Temadrøftelse  

Drøftelse om den danske idrætsmodel og de barrierer, der opstår i vejen fra barn til eliteatlet 
v/Lars Balle  
 

• Team Danmark har en rolle i at sætte retningen for bæredygtigt talentarbejde, hvor fokus 
også er på, at give plads til sociale aktiviteter så længe som muligt – i respekt for 
idrætternes forskellighed. 

• Der er enormt videnstab fra atleter, der stopper den sportslige karriere. Man kan tænke en 
konstellation, hvor erfarne atleter hjælper som konsulenter eller mentorer for unge atleter. 

• Trænergerningen handler om mere end at hjælpe atleterne med sportsspecifikke 
kompetencer. Der skal være trænere, der tager sig af de unge ud over de disciplinspecifikke 
elementer. Fokus på samarbejdet mellem træner og atlet. 

• Team Danmark kan gå forrest i at kigge på, hvilke kompetencer der kræves af en moderne 
træner. 

• Team Danmark skal udvikle den ansvarlige tilgang til eliteidræt i et samfund, som flytter sig. 
Den nye generation af unge stiller helt nye krav til ledelse. Herunder fokus på work-life-
balance og purpose. Fokus på netværk mellem på trænere, unge atleter mv. Det er også i 
tråd med ansvarlig eliteidræt, hvor Team Danmark kan tage en stærk position. 

• Team Danmark kan udvikle et koncept omkring trænergerningen, som kan gentænke rollen 
og udvikle den til nuværende og fremtidig kontekst.  

 
Administrationen fremlægger overblik over behov for investeringer målrettet trænere på et 
bestyrelsesmøde i første halvår 2023. 

 
BESLUTNINGSPUNKTER: 
 

3) Godkendelse af budgetudkast 2023 v/ Kristoffer Nimb – behandlet på lukket møde 
Punktet blev behandlet på lukket møde. 

 
4) Forbundsøkonomi 2023 v/ Lars Balle – behandlet på lukket møde 



 

 
Punktet blev behandlet på lukket møde. 
 

5) Forslag til datoer for bestyrelsesmøder 2023 (tidspunkt og lokation) v/Peter Fabrin 
Indstilling tiltrådt med følgende justering: 
 
B-møde nr. 2 flyttes til tirsdag den 2. maj. 
B-møde nr. 3 flyttes til 26. september. 

 
ORIENTERINGSPUNKTER 
 

6) Halvårsregnskab pr. 30. juni 2022 v/ Kristoffer Nimb – behandlet på lukket møde 
 
Punktet blev behandlet på lukket møde. 
 

7) Præsentation af resultater fra medarbejderundersøgelsen v/ Peter Fabrin - behandlet på lukket 
møde 
 
Punktet blev behandlet på lukket møde. 

 
8) Opfølgning på bestyrelsesevaluering v/ Peter Fabrin 

Administrationen undersøger krav fra KUM til bestyrelsesevaluering. 
 
Orientering taget til efterretning. 
 

9) Evt. 
Administrationen giver bestyrelsen en opdatering på Team Danmark-Huset på mødet i december. 
 

Bestyrelsens kvarter 
Bestyrelsen drøftede relevante emner uden administrationens deltagelse. 

 


