Referat af bestyrelsesmøde i Alpint Kraftcenter Danmark (AKD) den 20. september 2016
Deltagere: Ole Norling Mathiassen (OM), Jesper Lund Madsen (JM), Jørgen Jørgensen (JJ), Kim
Skov Jensen (KJ), Niels Leth-Sørensen (NL), Mette Lund (ML), Søren Witt Andersen (SA) og Henrik
Oksholm (HO) på telefonforbindelse
Referent: OM
Agenda:
1) Bordet rundt (herunder evt. vigtigt nyt fra klubberne og DSKIF)
2) Renovering af regnskabsføring i henhold til revisorforslag
3) Løberstatus og budget
4) Status på træner udvalg
5) Status på konkurrenceudvalg
6) "Nordkredsmesterskab" uge 48
7) OL-kriterier og OL udtagelse
8) VM set-up og VM udtagelse
9) Junior VM
10) YOL
11) Børne FIS løb
12) FIS development programme
13) Landstræner
- evaluering af opstart
- bilordning
- kalender
14) ARA samarbejde
15) Sponsorstatus
16) Andet?

Ad 1)
JJ orienterede om royal tilstedeværelse ved DM i rulleski arrangeret af HIS. KJ orienterede om at
SH er indforstået med at AKD retter henvendelse til SH-trænere ved behov, dog med undtagelse af
Nikolaj Madsen. JM berettede at Lars Munkholdt (Hobro) træder ud af DSKIF bestyrelsen, og at JM
i en skrivelse har orienteret DSKIF bestyrelsen om AKD status og det arbejde der foregår i AKD. HO
berettede at der nu er skub i kraftcenter etablering indenfor freestyle skiløb, hvilket kommer til at
fylde i HO´s daglige arbejde. HO kan stadig honorere sine AKD opgaver, men det er vigtigt at
trænerudvalg og konkurenceudvalg bliver operationelle.

Ad 2)
AKD bestyrelsen besluttede: Faktureringer skal fremover skal ske via "Economic" fakturerings
modul. Refusioner mod bilag skal ske månedligt og med brug af en "template" for at lette
overskueligheden. HO skal godkendes og have fuldmagt til at disponere over AKD kontoen og
udstyres med VISA / DK kreditkort. HO kan disponere frit indenfor en bagatelgrænse af 5000 kr. på
uforudsete udgifter. Større betalinger der flugter med det budgetterede kan effektueres uden
yderligere bestyrelsesmandat, men skal godkendes ved afvigelse fra budget.

Ad 3)
Løberstatus og budget er på plads og balancerer. AKD bestyrelsen enige om at klubberne
opkræver løberindbetalingerne og afregner bagud til AKD. Klubberne er ansvarlige for at inddrive
manglende betalinger. AKD påtager sig inkasso opgaven og hæfter for udeblivende betalinger.
14/10 er deadline.

Ad 4)
Blev ikke drøftet

Ad 5)
Blev ikke drøftet

Ad 6)

Konkurrenceudvalget har ansvaret for indbydelser og afvikling. Samme koncept som sidste år med
"lønnede" klubfrivillige på bakken til konkrete opgaver. Dog enighed om at 1000 kr. er passende
betaling for en basis tjans begge konkurrencedage (eksempelvis portvagt og skransehold). JJ er
bindeled mellem AKD og konkurrenceudvalget, OM er bindeled på Kvitfjell.

Ad 7)
Der afventes stadig svar fra Morten Rotwitt på de spørgsmål til udtagelseskriterierne som bl.a. er
stillet af SH. Kriterierne skal derefter udsendes til alle kandidater og med anmodning om skriftlig
kvittering på at formuleringen af kravene er forstået.

Ad 8a)
AKD er indforstået med at Flemming Dyrbye mod egenbetaling kan akkrediteres som træner for
Casper Dyrbye og deltage ved VM. Der er dog tale om en enkeltstående disposition der ikke kan
danne præcedens for fremtidige store internationale konkurrencer. Det er således AKD´s ønske
med den nyetablerede elitestruktur, at danske atleter ved fremtidige internationale konkurrencer
deltager som hold med fælles trænerressource. Dispositionen skal imidlertid ses som en
anerkendelse af at denne sæson er den første med ny støttestruktur og set-up for eliteløberne,
hvorfor en hvis imødekommenhed overfor individuelle præferencer er formålstjenligt. Flemming
Dyrbye har ikke mandat til at nedlægge protester under løbsafviklingen og referere i alle
sammenhænge til Jernej Koblar som er cheftræner for de danske deltagere. Disse betingelser skal
formuleres skriftligt til Flemming Dyrbye.
AKD foreslår at flytte 25000 kr. fra den individuelle elite støtte budget post over til den
budgetterede VM støtte, med tanke på at kunne hyre en assistent til Jernej og
massør/fysioterapeut. Eliteløberne vil blive spurgt om denne disposition.

Ad 8b)
Meldes ud når der foreligger svar fra eliteløberne vedrørende VM-budget

Ad 9)
Samarbejde med de norske løbere forsøges etableret omkring junior VM. Jernej kommer med som
træner. Der er afsat 10000 kr. i budget, så løberne må deltage mod egenbetaling. Den officielle FIS
invitation foreligger endnu ikke. Løber bruttoliste klargøres.

Ad 10)
Ingen omkostninger for AKD da alt er betalt fra fly afgang i DK.

Ad 11)
Sven Ulrich udtager løbere. Der er budgetteret med en træner.

Ad 12)
Casper Dyrbye og Nunuu Chemnitz eneste ansøgere

Ad 13)
Jernej har haft en god start og generelt efterladt et godt indtryk. Det er vigtigt med armslængde
princip i forhold til forældre. Der arbejdes fortsat på forskellige billøsninger. Jernej skal tilbydes en
"MUS"-samtale. Kalenderen på plads i forhold til kommende løbsbegivenheder.

Ad 14)
Ikke drøftet

Ad 15)
Audi fortsætter som sponsor og drøfter lige nu sponsoratets størrelse i deres bagland.

Ad 16)
Næste møde i november (Doodle indkaldelse)

Ole Mathiassen 28. september

