
Referat af bestyrelsesmøde i Alpint Kraftcenter Danmark (AKD) den 22. maj 2016 i Idrættens Hus 

 

Tilstede var: Ole Norling Mathiassen, Kim Skov Jensen, Karsten Lykke Jensen, Jørgen Kilsgaard (afgående 

bestyrelsesmedlem) og Jørgen Jørgensen (vikar for Lars Mensal) og Mads Buhl (gæst) 

Referent: Henrik Oksholm 

 

Agenda 

1. Beskrivelse af "pakker" i 2016/17 

2. Gennemgang af status på løbere, inkl. evt. norske 

3. Opdatering på regnskab og budget 

4. Drøftelse af aftaler og dialog i forbindelse hermed: 

1. Jernej Koblar 

2. ARA 

3. Lillehammer Skiklub 

4. NTG 

5. Norges Skiforbund / LUK 

5. Beslutningspunkt: Skal AKD opretholde ovenstående proces og forsøge at færdiggøre aftaler mhp. 

den kommende sæson? 

6. Kommunikation af tilbud med "pakker" til løberne 

7. Plan frem mod generalforsamling i august 

 

Indledning på mødet 

Det blev indledningsvist drøftet om formalia med afbud fra Lars Mensal og Jørgen Kilsgaards udtræden af 

DSKiFs bestyrelse gjorde at bestyrelsen var beslutningsdygtig. Dette kræver at mindst halvdelen af 

bestyrelsen er til stede, og da 3 ud af 5 medlemmer var til stede konstateredes det at dette var tilfældet. 

Mads Buhl informerede om, at Københavns Skiklub vil indtræde som medlem i AKD på baggrund af en 

bestyrelsesbeslutning for nylig. Klubben vil anmode om dette pr. mail til Ole Mathiassen. 

Derefter nævnte Henrik Oksholm i forlængelse af formiddagens informationsmøde, at det er problematisk, 

hvis materialer (herunder kontraktoplæg og aftaler, der er under forhandling) cirkulerer i bredere kredse 

uden for bestyrelsen i AKD og ad omveje når vores direkte forhandlingspartnere. Der blev af flere givet 

udtryk for, at dette kan forvirre vores partnere og skade pågående forhandlinger, som bestyrelsen har givet 

Henrik Oksholm mandat til at foretage. 



Kim Skov Jensen nævnte i sammenhæng med denne drøftelse, at han i den senere tid havde delt noget af 

bestyrelsesmaterialet samt drøftelserne med medlemmer af bestyrelsen af i Skiklubben Hareskov. Dette 

var dog sket i fuld fortrolighed for at få input til bestyrelsesdrøftelserne og involverede ikke kontraktudkast.  

Der var herefter en diskussion af hvordan bestyrelsen arbejder og den fortrolighed, der er i 

bestyrelsesarbejdet. Ole Norling Mathiassen udtrykte i forlængelse af dette, at han var overrasket over den 

måde Hobro havde ageret på under informationsmødet og betragtede handlingen med at dele konkrete 

udkast til aftaleoplæg bredt med folk uden for bestyrelsen som illoyal. Andre udtrykte generelt en 

forventning om, at materiale anvendt af bestyrelsen blev behandlet med fortrolighed og ikke delt overfor 3. 

part. Hertil svarede Karsten Lykke Jensen, at Hobro følte sig i sin gode ret til at etablere kontakter i 

forbindelse med at få skabt forståelser for Hobro´s synspunkt om, at processen er gået for hurtigt. Karsten 

gav udtryk for at der til tider har været en fornemmelse af, at der er blevet udøvet pres i forbindelse med 

bestyrelsesbehandlingen – konkret i forbindelse med bestyrelsesmødet på Fyn den 14. marts. 

Kommunikationen på tværs af bestyrelsesmedlemmerne og med diverse andre klubaktører blev også 

berørt eftersom der den sidste tid har været mange kontakter. Det var indstillingen, at alle relevante 

synspunkter og information så vidt muligt deles og drøftes direkte blandt bestyrelsen både på møder og i 

andre sammenhænge.  

Udvekslingen af synspunkter vedr. den seneste tids kommunikation og bestyrelsens fortrolighed var 

indimellem ret konkret og direkte. 

Karsten Lykke Jensen følte sig i denne diskussion udsat for uretmæssig kritik og traf den beslutning at 

udtræde af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning og forlod mødet inden behandlingen af dagsordenens 

punkter kom i gang.  

Da Lars Mensal ikke havde givet fuldmagt til nogle af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og en 

erstatning for Jørgen Kilsgaard ikke var udpeget endnu fra DSkiFs bestyrelse var bestyrelsen ikke længere 

beslutningsdygtig. 

 

Punkterne 1) til 7) 

 

Bestyrelsen valgte at gennemgå det fremsendte budgetoplæg, som skal bruges som grundlag for at træffe 

en beslutning om at gå videre med ansættelse af Jernej Koblar samt etablere samarbejdsaftaler i 

Lillehammer og med Norges Skiforbund. De modtagne input bliver indarbejdet i nyt oplæg og udsendes 

igen. 

 

Henrik Oksholm orienterede ligeledes kort om status på flere af de andre punkter. 

Det blev herefter aftalt, at der afholdes telefonbestyrelsesmøde den 23. maj kl. 10.00 med det formål at 

træffe beslutning om, hvorvidt budgettet kan godkendes i sin nuværende form samt om Hneik Oksholm 

kan fortsætte forhandlingerne vedr. en landstræneransættelse som en del af det fortsatte arbejde med  

”Beyond Skiing 2022”. 


