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Notat - Copenhagen Winter Games 

Vigtige datoer: 

• Den 10. januar sender Michael Fugemann og kaare Breinholt en ansøgning 

om tilskud til afholdelsen af Copenhagen Winter Games. 

• Den 21. marts, Behandlet sammen med andre ansøgninger og godkendt på 

EVU. 

• 3. april 2017 sender Danmarks Skiforbund en mail til direktør Hjalte Aaberg 

og direktør Claus Bjørn Billehøj, hvor de skriver, at de pba. af analyse og re-

ferencer ikke kan bakke op om projektet. 

• Sagen skulle efter planen være behandlet på RR mødet 18. april 2017 jf. 

EVU-sagen. 

• 5. april 2017 sender Kaare Breinholt som medarrangør af Copenhagen Winter 

Games en mail, hvor han formelt set trækker ansøgningen tilbage. Sagen bli-

ver derfor ikke behandlet på RRmødet 18. april som ellers planlagt. 

• 5. april modtages også mail fra Wonderful Copenhagen, som orienterer om, at 

WoCo og Københavns Kommune betragter projektet som aflyst. 

• 18. april 2017, indsendes en revideret ansøgning, hvori skikonkurrencen og 

musik delen er adskilt. 

• 18. april 2017 kontakter Danmarks Skiforbund, administrationen, hvor de for-

tæller, at de alligevel bakker op om projektet. 

• Den 27. april, meddeler arrangørerne at det er CopenHill A/S der skal påteg-

nes på bevillingen.  

• 30. maj behandles den revideret ansøgning i EVU 

• Den 13. juni godkendes bevillingen endeligt på et regionsrådsmøde. 

• Den 29. juni skriver administrationen til Copenhagen Winter Games ApS og 

CopenHill A/S omhandlende cvr. nr. på bevillingsaftale.  

• Den 4 juli informere de om at de ikke kan oprette selskabet CopenHill Events 

Aps og at bevillingen skal skrives til CopenHill A/S 

• Den 4. juli sender administrationen udkastet til bevillingsaftalen til godken-

delse. 
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• Den 31. juli rykker administrationen dem for bemærkninger i forbindelse med 

bevillingsaftalen. 

• Den 3. august godkender de udkastet til fremsendte bevillingsaftale per mail. 

• Den 14. august snakker administrationen med Kenneth Bøggild fra Danmarks 

Skiforbund, der kan informere om at de fortsat støtter op om skihops konkur-

rencen, som de har udliciteret til CopenHill A/S. 

• Den 25. august holder Region Hovedstaden og Copenhagen Winter Games 

ApS og CopenHill A/S møde omhandlende status på eventen. Herunder mødet 

bliver arrangørerne informeret om at midlerne ikke kan udbetales før der lig-

ger en underskrevet bevillingsaftalte. 

• 27. august sender Michael Fugemann et skriftligt spørgsmål omhandlende de 

forsikringsmæssige omstændigheder i forbindelse med afholdelsen af Copen-

hagen Winter Games. 

• Den 28 august sender Christian Ingels, CopenHill A/S referat fra mødet mel-

lem Region Hovedstaden og arrangørerne af Copenhagen Winter Games, d. 

25. august, omhandlende statusmøde på eventen. I mailen anmoder de om at 

referatet fra mødet skal godkendes. 

• Den 31. august sender administrationen en bevillingsaftale til underskrift hos 

arrangørerne.  

• Den 4. september kvittere arrangørerne for modtagelse af bevillingen til un-

derskrift, men at de først skal have advokat inden over og godkende. 

• Den 5. september går arrangørerne ud og officielt offentliggøre at Copenha-

gen Winter Games kører af stablen.  

• Den 11. september, informerede administrationen igen i telefonisk samtale 

med CopenHill A/S at administrationen ikke kan udbetale de bevilligede mid-

ler før der foreligger en underskrevet aftale, en aftale de har godkendt per. 

Mail og som ligger hos dem til underskrift. 

• Den 15. september vender administrationen tilbage med spørgsmål til referatet 

fra mødet d. 25. august, herunder punktet om force majeure og punktet om ud-

betaling af midler. CopenHill A/S putter deres advokat på sagen og informere 

om at de ikke vil underskrive før advokaten siger god for aftalen.  

• Den 21. september andmode Copenhagen Winter Games ApS om at vi frem-

skynder processen for at udbetale midler. 

• Den 25. september har Region Hovedstadens jurist telefonisk møde med Co-

penHill A/S advokat omhandlende stridspunkter i forhold til bevillingsaftalen. 

• Den 26. september sender administrationen en revideret bevillingsaftale til un-

derskrift. 

• Den 27. september sender arrangørerne en underskrevet bevillingsaftale til-

bage. 

o I den mellem liggende tid rykker administration vores økonomiafde-

ling for at lave en hasteoverførelse. 
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• Den 11. oktober indsættes første rate, 1.7 mio. kr. af eventpuljens bevilligede 

midler på CopenHill A/S konto. 

• Den 22. oktober informere CopenHill A/S om at der har været likviditetspro-

blemer, pga. likviditetsforskydning, i forhold til udbetaling af offentlige mid-

ler og momsforskydning, i forhold til eventen men at der er fundet en løsning 

og eventen kan fortsætte. 

• Den 23. oktober får administrationen dog stillet det krav at de alene, eller i 

samarbejde med de andre offentlige aktører, skal stille en underskudsgaranti 

på ca. 2 mio. da underleverandørerne til eventen vil trække sig, grundet frygt 

for manglende betaling. 

• Den 23. oktober informere administrationen om at Regionen ikke stiller un-

derskudsgarantier og arrangørerne ligger op til at de i så fald vil gå i betalings-

standsning d. 24. oktober kl.10. 

• Den 24. oktober informere arrangørerne per mail at likviditetsproblemet har 

lige så meget med at gøre med, at man fra eventens side ikke har solgt nok bil-

letter. 

• Den 24. oktober, sender Region Hovedstaden en anmodning om at CopenHill 

A/S udarbejdede en komplet skriftlig redegørelse af økonomien i eventen, her-

under en oversigt over brugen af de af regionen tildelte midler, 1.700.000 kr. 

med frist d. 27. oktober, kl.15.00. Regionen meddeler samtidig at såfremt 

eventen ikke gennemføres så skal midler tilbagebetales jf. Punkt 2, i bevil-

lingsgrundlaget i bevillingsaftalen mellem Region Hovedstaden og CopenHill 

A/S. 

• Arrangørerne melder, d. 24.10.17, kl.17.00 at eventen er aflyst og at de som 

konsekvens ville gå i betalingsstandsning. 

• Københavns Kommune indkalder d. 24.10.17 alle parter til et møde på Køben-

havns Kommune d.25.10.17, kl.13-14.00, der dog ikke bliver til noget. 

• Den 24. oktober, orienteres formanden og Erhvervs-, Vækst-, og Forsknings-

udvalget om aflysningen af Copenhagen Winter Games. 

• Den 27. oktober sender CopenHill A/S den økonomiske redegørelsen til Re-

gion Hovedstaden, Wonderful Copenhagen og Sport Event Danmark. 

• Den 30. oktober efter rådgivning fra regionens interne jurist, tager administra-

tionen kontakt til DLA Piper omhandlende sagen. 

• Den 31. oktober, genanmoder administrationen om en fyldestgørende økono-

misk redegørelse fra CopenHill A/S med frist d. 2. november. 

o CopenHill A/S kontakter administrationen angående sagen, hvortil ad-

ministrationen orientere om at en fremtidig drøftelse af sagen skal ske 

gennem vores advokat, et dialogmøde aftales. 
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• Den 2. november sender CopenHill A/S en uddybende redegørelse til Regio-

nen. 

• Den 3. november 2017, er der dialogmøde mellem Region Hovedstaden og 

CopenHill A/S, med juridisk repræsentation, om den udvidet redegørelse og 

fortsatte proces. 

o Det bemærkes blandt andet på mødet at CopenHill A/S redegørelse og 

uddybende redegørelse ikke var fyldestgørende nok i forhold til, at 

Region Hovedstaden kunne få et ordentligt overblik over de økonomi-

ske forhold i sagsforløbet. 

o De aftales at den videre proces sker gennem advokat bistanden 

• D. 30. november 2017, gik Copenhagen Winter Games ApS konkurs. 

• Den 4. juni efter længere tids juridisk proces, bliver udkast til en forligsaftale 

godkendt af CopenHill A/S, Wonderful Copenhagen, Sport Event Danmark 

og Region Hovedstaden. 

• Den 18. september 2018, indgås der forlig i sagen, ved at alle parter underskri-

ver.  

Sagsforløb: 

Ansøgningen om Copenhagen Winter Games blev anbefalet af erhvervs og vækstud-

valget d. 21. marts 2017. Efter behandlingen i Erhvervs- og Vækstudvalget blev an-

søgningen trukket tilbage, idet Sport Event Danmark som en af tilskudsyderne, øn-

skede arrangementet delt i to, et sportsligt arrangement (offentligt støttet) og et musik-

arrangement (privat støttet). Der blev derfor sendt en fornyet ansøgning som blev fore-

lagt for Erhvervs- og Vækstudvalget d. 30. maj 2017.  

 

Den nye ansøgning om bevilling blev indgivet af Copenhagen Winter Games ApS og 

CopenHill A/S. Da Danmarks Skiforbund og FIS (Federation Internationale de Skiing) 

ønskede at udstede licensen til afholdelse af skikonkurrencer, under Copenhagen Win-

ter Games til CopenHill A/S som ejer af skibakken, blev det aftalt mellem Region Ho-

vedstaden som bevillingsgiver, Copenhagen Winter Games A/S som bevillingsansøger 

og CopenHill A/S som licensmodtager, at Region Hovedstadens bevilling til støtte for 

afviklingen af Copenhagen Winter Games overførtes til CopenHill A/S. CopenHill 

A/S indgik samtidig en aftale med Copenhagen Winter Games ApS om varetagelsen 

af en række opgaver vedrørende afvikling af eventet inden for det budget, som var fo-

relagt for Region Hovedstaden ved bevillingens meddelelse, opgaver, hvor Copenha-

gen Winter Games ApS som initiativtager til eventet havde særlige kompetencer og 

forudsætninger (Se bilag 2, bevillingsaftale).  

 

Den 13. juni 2017 bevilgede Regionsrådet, 2 mio. kr. af midler fra puljen til store in-

ternationale kultur- og sportsevents til eventen Copenhagen Winter Games.  
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Den 10. oktober 20l7, i medfør af bevillingsaftalen udbetalte regionen 1. rate på kr. 

1,7 mio. til CopenHill A/S. En udbetaling, arrangørerne efterfølgende kritiserede for 

ikke at være udbetalt tidsnok. En udbetaling af midlerne tidligere i processen var dog 

ikke en mulighed, da CopenHill A/S ikke havde underskrevet en bevillingsaftale før d. 

27. september 2017, selv om en aftale var fremsendt fra regionens side, til underskrift 

d. 31. august.  

 

Ifølge regionens forretningsgang og kasse- og Regnskabsregulativet for udbetaling af 

støttemidler opereres der normalt med 30 dages betalingsfrist, fra underskrevet bevil-

lingsaftale. Administrationen vurderede dog på grund af et behov for likvide midler 

hos arrangøren at fremskynde udbetalingen, således at 1,7 mio. kr. var indsat på arran-

gørens konto d. 11. oktober. 

  

Den 22. oktober 2017 informerede CopenHill A/S administrationen om, at der havde 

været likviditetsproblemer, pga. likviditetsforskydning, i forhold til udbetaling af of-

fentlige midler og momsforskydning, men at der var fundet en løsning. Senere kom 

det dog frem at et svigtende billetsalg, hos Copenhagen Winter Games ApS var med 

til at gøre udfaldet for aflysningen. 

  

Den 24. oktober 2017 informerede arrangørerne bag Copenhagen Winter Games, at de 

var gået i betalingsstandsning og at eventen var blevet aflyst. 

 

Region Hovedstaden gjorde samme dag, d. 24. oktober 2017, skriftligt jf. brev (se bi-

lag 3) et krav gældende overfor CopenHill A/S, hvori administrationen bad dem udar-

bejde en komplet skriftlig redegørelse af økonomien i projektet, herunder en oversigt 

over brugen af regionens tildelte midler, 1.700.000 kr. og anmodede om en redegø-

relse senest tre dage efter. I brevet blev det også meddelt at såfremt CopenHill A/S gik 

i betalingsstandsning eller at afviklingen af eventen Copenhagen Winter Games af an-

den årsag ikke kunne gennemføres, så ville Region Hovedstaden anmode om at få til-

bageført midlerne jf. punkt 2, bevillingsgrundlag i bevillingsaftalen mellem Region 

Hovedstaden og CopenHill A/S. Administrationen har siden, været i løbende dialog 

med CopenHill A/S, gennem ekstern juridisk bistand, i kraft af DLA Piper, og økono-

misk redegørelse og dokumentering af brug af Regionens midler og tilbagebetalings-

krav. 

I forhold til udbetaling af sidste rate, af de 2 mio. kr., så er det fast procedure at Re-

gion Hovedstaden tilbageholder 15 % af bevillingen og at de sidste 15 % først kan ud-

betales når der foreligger et revideret og attesteret slutregnskab inkl. en ekstern evalu-

ering, vi skal godkende. Noget ansøgeren var gjort bekendt med. 

 

D. 30. november 2017, gik Copenhagen Winter Games ApS konkurs. 

 

D. 18. september 2018, er der indgået en forligsaftale mellem CopenHill A/S og de of-

fentlige aktører. Herunder at CopenHill A/S udbetaler et ikke-udbetalt indestående be-

villingsbeløb på 332.517 kr. til fordeling mellem de offentlige parter. 


