Referat fra bestyrelsesmøde 15. november 2012
Hvor:

Danmarks Skiforbunds mødelokale

Hvem:

Henrik Neelmeyer (HNe), Anna Harboe (AH), Lars K. Madsen (LKM), Philip Saerens
(PS), Nils Knudsen (NK), Nikolaj Kolte (NKO), Jørgen Kilsgaard (JK), Henrik V.
Nørgaard (HVN), og Christian Borch (CB), Kenneth Bøggild (KB) referent,

Hvornår:

Kl. 17.30-22.00

Afbud:

Kim Valentin, Tom Jensen

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden og bilag.
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste bestyrelsesmøde.

a. Tilbagemelding fra det afviklede samarbejdsmøde mellem DDS og DSkiF.
3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget og sponsorudvalget.

a. Afrapportering fra DIF’s budgetmøde.
b. Vedtagelse af endeligt budget for det kommende kalenderår.
c. Opfølgning på budget i indeværende år samt estimat på årets resultat.
d. Status vedrørende udviklingen i de forretningsmæssige forhold.
4. Behandling af beslutningssager.

a. Beslutning og opfølgning vedrørende projekt ”medlemshvervning”.
b. Endeligt møde- og rejseprogram vedrørende bestyrelsesseminaret.
c. Fastlæggelse af bestyrelsens repræsentation til DSkiF’s danmarksmesterskaber.
5. Sager til drøftelse, herunder giver kontaktpersonerne og udviklingskonsulent status på DT.

a. Evaluering af sæsonåbningen samt Way Ahead, herunder fokus på klubbernes
situation og behov.
6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale.
7. Orientering fra driften, herunder status på den forløbne sæsons klubtilbud samt aktiviteter.

a. Status på VM, J/U23VM og UOL-deltagelsen og atleternes forberedelse hertil.
b. Opfølgning på sæsonens sikkerhedskampagne.
c. Status vedrørende implementering af breddeaktiviteter i klubberne (Skileg, Rulleskiprojektet, Klubnetværksmøder etc.).
d. Information vedrørende operationaliseringen af DSkiF’s kommunikationsstrategi.
e. Afmelding fra den afviklede Skievent 2012.
8. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.

HNe bød velkommen og orienterede kort om afbuddene til bestyrelsesmødet. Ligeledes bød HNe
den nyansatte projektleder/udviklingskonsulent, Martin Hugger Larsen (MHL), velkommen. MHL
starter i DSkiF den 26. november 2012 og afløser Tom Jensen, som har søgt nye udfordringer
uden for DSkiF. MHL fortalte kort om sig selv.
1. Godkendelse af dagsorden og bilag.
Godkendt uden bemærkninger.
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste
bestyrelsesmøde.
Ingen bemærkninger til det i forvejen godkendte referat.
2.a. Tilbagemelding fra det afviklede samarbejdsmøde mellem DDS og DSkiF.
HNe redegjorde kort fra det afviklede samarbejdsmøde mellem DDS og DSkiF. På mødet deltog
Rasmus Lundby og Anne Nymand fra DDS og HNE fra DSkiF. Fra DDS var der ønske om, at
samarbejdet blev formaliseret, således at DDS’ egne vedtægter tilpasses, så de bedre afspejler
den aktuelle situation, hvor DDS er et fungerende DT under DSkiF. Det blev aftalt på
samarbejdsmødet, at DSkiF hjælper med denne vedtægtsændring. Samarbejdet i det daglige
mellem DDS og DSkiF er i en positiv udvikling, og der er flere fælles initiativer på vej, som
yderligere skal sikre den positive udvikling. NKO indtræder officielt i DDS’ bestyrelse som DSkiF’s
repræsentant. (HNE og den professionelle organisation ser på løsningsmuligheder)

3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget og sponsorudvalget.
3.a. Afrapportering fra DIF’s budgetmøde.
HNe deltog i DIF’s budgetmøde. På mødet var der meget få forhold til debat, som vil have
indflydelse på DSkiF. Af primære forhold, som på sigt vil kunne have negativ indflydelse, var DIF’s
diskussion omkring en mulig huslejeregulering, da Idrættens Hus trænger til en gennemgribende
renovering. Det er dog ikke besluttet, hvordan en mulig regulering vil slå igennem, hvorfor det ikke
på nuværende tidspunkt kan konkluders, hvilken indflydelse det vil have på DSkiF’s husleje. På
DIF’s budgetmøde blev der startet en debat omkring mindste størrelse på et specialforbund og
disses andel af grundtilskuddet. Denne diskussion vil dog ikke på nuværende tidspunkt ramme
DSkiF på grund af DSkiF’s medlemsantal, da medlemsniveauet er sat til over/under 2.000. Der er
stort fokus i DIF omkring antal medlemmer i den samlede DIF-familie for at styrke DIF.
3.b. Vedtagelse af endeligt budget for det kommende kalenderår.
KB gennemgik budget 2013. Bestyrelsen diskuterede muligheden for at styrke tilskud til de
sportslige aktiviteter, hvorfor det blev besluttet, at de fireårige estimater skal afspejle de sportslige
aktiviteter i perioden. Budget 2013 blev godkendt som udleveret og fremlagt.

3.c. Opfølgning på budget i indeværende år, samt estimat på årets resultat.

KB gennemgik kort resultat år til dato (januar-oktober måned). Resultatopgørelsen for perioden
udviser et betydeligt overskud i forhold til budget. Dette overskud skyldes, at DSkiF har fået
udbetalt aktivitetsmidler til medlemshvervningsprojektet, som ikke er aktiveret i perioden, samt at
midlerne i DT ikke er forbrugt. Aktivitetsmidlerne i DT er under aktivering i de enkelte DT, samt
medlemshvervningsprojektmidlerne forbruges på planlagte projekter over den næste periode indtil
årsafslutningen. På baggrund af nedgangen i indtægterne vedrørende medlemskontingent fra
klubberne og FIS-tilskuddet på samlet ca. 140.000 kroner har der været gennemført besparelser
på administrationsomkostningerne og markedsføringsomkostningerne, ligeledes udbetales de
resterende VM-pulje-penge ikke i den indeværende aktivitetsperiode (2012). Ved disse justeringer i
det samlede regnskab vurderes det, at resultat for DSkiF følger budget.
3.d Status vedrørende udviklingen i de forretningsmæssige forhold.
Der har ikke været nogen udvikling, hvorfor at statuspunktet udgår.

4. Behandling af beslutningssager.
4.a. Beslutning og opfølgning vedrørende projekt ”medlemshvervning”.
HNe indledte med en kort redegørelse fra seneste møde med DIF omkring projektet. På dette
møde udtrykte DIF tillid til DSkiF, herunder accept af DSkiF’s ændrede fokus fra oprettelse af nye
skiklubber til øget fokus på at få medlemmer og aktiviteter ind i de klubber, som er oprettet. På
samarbejdsmødet blev også midtvejsevalueret på de tre indsatsområder (virksomhedsskiklubber,
skiklubber i uddannelsesinstitutioner og skiklubber i flerstrengede idrætsorganisationer). Det er
gået rigtig godt med oprettelse af skiklubber i virksomhedssegmentet og i uddannelsesinstitutioner,
mens oprettelse af skiklubber i flerstrengede idrætsorganisationer ikke har fungeret. Det blev aftalt
at fokusere på de områder, som fungerer. I projektet er ansat en ny projektleder til afløsning for
Tom Jensen.
MA gennemgik herefter kort status på projektet, herunder afmelding fra den rundringning der har
pågået til klubberne i efteråret 2012 vedrørende de forventede medlemstal til den kommende
indberetning pr. 31.12.2012. 20 klubber er blevet kontaktet, fordelt på en kombination af de største
klubber og et antal nye skiklubber med følgende opsummeret resultat.
•

De eksisterende klubber forventer ingen stigning i antal medlemmer til den kommende
indberetning, men forventer betydelig stigning i 2013.

•

De nye skiklubber fra efteråret 2011 og 2012 har kun få medlemmer, da der er
forsinkelse på tilgangen af medlemmer. Dog forventes der markant stigning (6.000) i
det kommende kalenderår.

I projektet er der nu meget stort fokus på at få medlemmerne ind i klubberne, fortrinsvis ved at
understøtte klubberne i deres aktiviteter, samt sikre at budskabet omkring fordelene ved at være
medlem af en skiklub kommer så langt ud som muligt.
Beslutning:

Der vil fremadrettet blive afholdt ugentlige statusmøder (Hver mandag ledet af formanden) med
fokus på opnåede resultater i den forløbne uge og plan for den kommende uge mellem
projektlederen, udviklingskonsulenten og formanden.
Til belysning af emnet ”hvorfor melde sig ind i en skiklub”, udarbejdes en kort online undersøgelse
som udsendes til alle medlemmer af DSkiF. I undersøgelsen skal være fokus på, hvorfor er man
medlem af en skilub, hvilke tilbud er vigtige etc.. Undersøgelsen skal være afsluttet inden
bestyrelsesseminaret 2013, og er forankret i medlemshvervningsprojektet.
4.b Endeligt møde- og rejseprogram vedrørende bestyrelsesseminaret.
HNe gennemgik det fremlagte rejse- og mødeprogram. Programmet er med et strategisk fokus, og
der vil blive udarbejdet nogle forberedelsesopgaver, herunder fordelt nogle belysningsopgaver
inden afrejse. Ligeledes tilstræbes det, at der vil være tilknyttet en konsulent til seminaret, som vil
kunne sikre det strategiske fokus samt afviklingen af mødet.
Konklusion:
Rejseprogrammet og indholdet blev godkendt.
4.c Fastlæggelse af bestyrelsens repræsentation til DSkiF’s danmarksmesterskaber.
Langrend: Nikolaj Kolte
Alpint: Anna Harboe og Lars K. Madsen
Freestyle (Pukler) og Freeride: Philip Saerens
Snowboard: Ikke afklaret
Freestyle (HP og SS): Ikke afklaret
5. Sager til drøftelse, herunder giver kontaktpersonerne og udviklingskonsulent status på
DT.
Inden pkt. 5.a redegjorde KB kort for aktiviteterne i de enkelte DT:
Nordisk DT: Aktiviteterne er forankret i KC.
Alpint DT: DT har suppleret sig med et nyt medlem ved Marie-Louise Lemgart. Der har været stor
aktivitet i Alpint DT.
Freestyle DT: Der har været forsøgt afviklet et møde, men dette er ikke faldet på plads.
Snowboard DT: Der er god aktivitet i DT omkring afvikling af et meget velfungerende DM, samt nyt
fokus SNB SS.
Telemark DT: Ikke væsentlig aktivitet, samt her problemer med afvikling af DM 2012.
5.a Evaluering af sæsonåbningen samt Way Ahead, herunder fokus på klubbernes situation
og behov.

MA redegjorde ganske kort om sine oplevelser og erfaringer fra sæsonåbningen i Sölden 2012.
Der havde været stor tilslutning til parallelslalomkonkurrencen torsdag. Interessen og muligheden
for at fortælle om sikkerhed efter den almindelige skidag var ikke velfungerende. Der er registeret
350- 400 nye medlemmer oven på turen, og det vil stige til næste år. Der skal udarbejdes en
grundig evaluering af arrangementet. Bestyrelsen vil få denne tilsendt, når den er udarbejdet.

6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale.
Der var ingen bemærkninger.

7. Orientering fra driften, herunder status på den forløbne sæsons klubtilbud samt
aktiviteter.
7.a. Status på VM, J/U23 VM og UOL-deltagelsen og atleternes forberedelser hertil.
KB gennemgik kort status vedrørende VM. Status er vedlagt dette dokument, bilag 1.
Ud over VM orienterede KB vedrørende de godkendte OL-udtagelseskriterier, herunder omkring
nogle af de input, som er kommet i forlængelse af DIF’s kommentar til de nye udtagelseskriterier.
7.b. Opfølgningen på sæsonens sikkerhedskampagne.
KB gennemgik status vedrørende kampagnen og samarbejde med SOS International.
DSkiF fortsætter samarbejdet med SOS International omkring kampagnen. SOS International har
udpeget en ny projektleder, som arbejder på at komme på omgangshøjde med projektet. I den
kommende sæson bliver der fortsat fokus på de 10 FIS-regler samt skiløbernes eget ansvar. For at
udbrede budskabet er der indledt samarbejde omkring distributionen med det meste af
rejsebranchen, hvorved de alpine skiløbere vil modtage sikkerhedsfolderen. Ved det nye initiativ vil
kampagnen ramme de fleste skiløbere, som køber deres rejse via et skirejsebureau. Der arbejdes
på undersøgelsen af muligheden for en forbedring af den eksisterende mobilapplikation (iPhone og
Android) ”Sikker på ski”. Revideringen har som primært formål at gøre applikationen uundværlig,
hvorved flere vil vælge at hente applikationen.
Sekretariatet vil inddrage formanden i arbejdet omkring kampagnen med fokus på samarbejdet
med SOS International.
7.c. Status vedrørende implementering af breddeaktiviteter i klubberne (Skileg, Rulleskiprojektet, Klubnetværksmøder etc.).
MA orienterede kort om udviklingen i implementeringen af breddeaktiviteter i klubberne.
Klubkataloget er blevet positivt modtaget, der er dog emner, som der ikke har været ”salg” i,
herunder bred etablering af netværksmøder og andre mødeaktiviteter. Klubberne har vist interesse
for den kommende ungdomslederuddannelse, som afvikles i samarbejde med DIF.
Begge konsulenter har stor fokus på aktiviteter, som tæller i fordelingsnøglen.

7.d. Information vedrørende operationaliseringen af DSkiF’s kommunikationsstrategi.
CB orienterede omkring de indtil dato opnåede kommunikationsresultater, samt de opgaver som
har ligget på hans bord, samt det fokus som er.
Det er lykkes at få bragt to indslag (Freestyle og bakkehop) i DR Sporten. Begge indslag var med
en skæv sportslig vinkel med fokus på, at ski kan dyrkes på mange måder. CB arbejder på at
skabe sammenhæng mellem DSkiF’s kommunikationsplatforme (WEB, FB, BLAD og Nyhedsbrev).
I sit arbejde siden bestyrelsesmødet i august har CB haft fokus på produktion af blad, skieventen
samt genoplivning af Klubmailen.
Bladet: Arbejdet med bladet har været tungt, da der er nogle forhold omkring det redaktionelle,
som ikke er optimale. Herunder specielt, at CB ikke kender det øvrige redaktionelle indhold, samt
at deadline ligger meget lang tid, før bladet udkommer.
Skieventen: Med fokus på sikkerhedskampagnen og flere medlemmer til klubberne har CB haft tæt
dialog med rejsebureauerne (Sikkerhedskampagnen), samt udarbejdet et rejsekatalog som blev
fordelt på Skieventen i 1.100 eksemplar. Kataloget havde fokus på de fordele (ØK), der er ved at
rejse med en skiklub.
Over den næste periode vil CB arbejde med følgende primære aktiviteter og tiltag:
•

Styrkelse af Klubmailen og nyhedsbrevet til den almindelige skiløber

•

Sikring af bladets redaktionelle indhold

•

Øget sammenhæng mellem DSkiF’s kommunikationsplatforme

•

Øget fokus på fordelene ved at være medlem af en skiklub under Danmarks Skiforbund
på www.skiforbund.dk

•

Udøverne skal aktiveres på FB og WEB

7.e. Afmelding fra Skievent 2012.
KB gav en kort afmelding fra Skievent 2012 med følgende fokuspunkter:
•

Stor professionel klubinvolvering med mange nye aktiviteter:
o

Aarhus Skiklub


o

Skanderborg Skiklub


o

Stand og Instruktører

Ebeltoft Skiklub


o

Stand og Skileg

Stand og Rulleski

Hobro Skiklub:


o

Stand og Skiudlån

Skiers Lounge:


Stand og Instruktører

DSkiF havde til dette Skievent en standplacering, som betød ganske betydelig fokus på de
deltagende skiklubber og Skiforbundet. Der blev udleveret 1.100 magasiner, og der var cirka
30.000 besøgende til eventen. Skieventen blev meget sent bekræftet, hvorfor planlægningen op til
eventen ikke var optimal.
8. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.
Bestyrelsesmøde i marts:
Bestyrelsen ønskede, at der blev lagt et ekstra bestyrelsesmøde ind i marts måned, henset til
flytningen af seminaret og aflysning af bestyrelsesmødet i februar.
Ud over den faste dagsorden og de emner, der er styret af bestyrelsens årshjul i
forretningsordenen, ønskede bestyrelsen følgende emner på dagsorden på mødet i marts:
•

Bladet

•

Forberedelse af repræsentantskabsmødet 2013

•

Diskussion af kontingentstrukturen i DSkiF

•

Revidering af DSkiF’s love

•

Diskussion af indholdet i Skiklubberne

•

Evaluering af klimamåling i DSkiF

•

Hvordan kan DSkiF understøtte klubberne i deres arbejde med at fastholde
medlemmerne i klubberne?

•

Findes der en fællesnævner for, hvorfor man skal være medlem af en skiklub?

•

Indsamling af erfaring fra klubberne, samt sikre at de gode historier bliver delt

Næste bestyrelsesmøde er bestyrelsesseminaret den 9-12. januar 2013.

Bilag 1:
Snowboard:
Sted: Stoneham, Canada
Dato: 17-27. januar 2013
Antal danske deltagere: 1-3
Alpint:
Sted: Schladming, Østrig
Dato: 5-17. februar 2013
Antal danske deltagere: 10-12
Langrend:
Sted: Val de Fiemme, Italien
Dato: 20. februar-3. marts 2013
Antal danske deltagere: 8-10
Freestyle:
Sted: Voss, Norge
Dato: 2-10. marts 2013
Antal danske deltagere: 3-5
Status:
Snowboard:
En ny trup på tre løbere arbejder indgående med Slopestyle og HP. Det forventes, at de har et
niveau til OL, så mindst en løber vil kunne have en OL-udtagelse som realistisk mulighed.
Alpint:
FIS-niveau forventes at være på 140 som de foregående år. Udfordring er, at der skal køres på de
nye ski, som p.t. er en udfordring at få fra producenterne. Der arbejdes med gruppen, og alle
løbere er en del af det eksisterende talentholdsarbejde.
Langrend:
Der arbejdes ekstremt målrettet mod VM-deltagelse i KC Københavns Skiklub. Falk Göpfers og
Rasmus Jensen er trænere for truppen. Det må forventes, at vi ser olympisk niveau (under 100
FIS) til dette VM.
Freestyle:

Her er det en ekstrem smal trup. Det må forventes, at der vil kunne ses en eller muligvis to atleter,
som har et olympisk perspektiv. Dette vil være inden for Slopestyle og pukler (damer).
JVM, UOL alpint og langrend:
Der vil være deltagelse i Junior VM og UOL alpint og langrend.

