
 

 
REFERAT 
 
Bestyrelsesmøde torsdag den 15. december 2022 kl. 13.00 – 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), 
Poul Sand (PS) og Lykke Friis (LF). Anne Engdal Stig Christensen (AC) deltog via Teams. 

Afbud: Ingen 

Til stede fra administrationen: 
Peter Fabrin (PF), Lars Balle Christensen (LB), Christian Blomgreen (CB). Lars Holm (LH) deltog ved punkt 8 
og Kristoffer Nimb (KN) deltog ved punkt 4 og 7. 

 
1) Velkomst og kort orientering v/Lars Krarup/Peter Fabrin (10 min.)  

LK bød velkommen og orienterede om ny kulturminister og løbende politisk dialog.  
 

2) Temadrøftelse: (50 min.) 
Drøftelse med fokus på barrierer og potentialer for at tiltrække flere kvindelige trænere og ledere til 
dansk eliteidræt, v. Jens Meibom, sportschef, Badminton Danmark. 
 
De væsentligste input var: 

• Det har positive effekter på træningsmiljøet, når der er både mandlige og kvindelige trænere 
ansat. Det bekræfter forskningen. 

• Det er et præstationspotentiale i en større diversitet i træneransættelserne. 
• Deltidsstillinger, der giver fleksible muligheder for work-life-balance, kan være en mulighed 

for større diversitet. 
• Det er bekymrende at trænerne på ungdoms-/talentniveau også for langt hovedparten er 

mænd. Man kan kigge på at tilbyde træneruddannelse, prikke oplagte kandidater på 
skulderen mv. 

• Man kan overveje at arbejde med særlig økonomisk pulje målrettet kvindelige trænere som 
incitament for at fremme udviklingen. 

• Team Danmark kan tage dialog med forbundene og f.eks. præsentere idékatalog med 
initiativer, der kan skabe større diversitet. 

• I Holland arbejder man med mentorordninger for trænere, der kan give vej ind i trænerrollen 
for især kvinder. 

Administrationen tager input med i arbejdet med at konkretisere behov for investeringer i trænerrollen, 
som præsenteres på kommende bestyrelsesmøde. 
 
BESLUTNINGSPUNKTER: 
 
3) Forbundsstøtte 2023 v/Lars Balle - (45 min.) 

Bestyrelsen godkendte A-budget. 
AC deltog ikke i behandling af indstilling til Dansk Håndbold Forbund. PS deltog ikke i behandling af 
indstilling til Danmarks Ishockey Union. 
Indstilling tiltrådt. 
 

4) Godkendelse af budget 2023 v/Kristoffer Nimb – behandlet på lukket møde (15 min.) 



 

Punktet blev behandlet på lukket møde. 
 

5) Strategiproces 2025-2028 v/Peter Fabrin (20 min) 
Indstilling tiltrådt. 
 

6) Temadrøftelser på bestyrelsesmøder i 2023 v/Peter Fabrin (10 min)  
Ambitionen ved hver temadrøftelse er at der skal formuleres beslutningspunkt til det kommende b-
møde. Forslag til temadrøftelser: 
 

• Strategidiskussion 2025-2028 
• Internationalt udblik – af hvem og hvordan kan vi blive inspireret af andre lande. 
• Qatar og lignende eksempler – strategi for eliteidrætten 
• Fremtidig finansiering – herunder niveauer af støtte af forbund 
• Trivsel – status på indsatser 

 
Indstilling tiltrådt. 

 
  ORIENTERINGSPUNKTER: 

7) Kvartalsregnskab 3. kvartal 2022 v/Kristoffer Nimb – behandlet på lukket møde (10 min.) 
Punktet blev behandlet på lukket møde. 
 

8) Status for Team Danmark National Elitesportscenter v/Lars Holm (herunder forskningsfaciliteter) 
(15 min.) 
Indstilling tiltrådt. 
 

9) Status på kommunikation og PA v/Christian Blomgreen (15 min.) 
Indstilling tiltrådt. 
 

10) Bestyrelsessammensætning efter 1. januar 2023 v/Peter Fabrin (10 min.) 
LK orienterede om proces for sammensætning af bestyrelse efter udpegning af ny minister. 
LK takkede FK for sin indsats i Team Danmarks bestyrelse gennem de seneste otte år. 
 

11) Eventuelt 
PF gennemgik kalender for OL i Paris og bestyrelsens indsats. 
SW orienterede om ansættelse af sekretariatsleder i Atletkomitéen. 
FK takkede for inspirerende og positivt samarbejde i bestyrelsen. 
Indstilling tiltrådt. 

 
Bestyrelsens kvarter 
Bestyrelsen drøftede relevante emner uden administrationens deltagelse. 

 


