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a) Valg af dirigent 
Henrik V. Nørgaard bød velkommen på bestyrelsens vegne. Til mødet var følgende fra 
bestyrelsen repræsenteret; Niels Knudsen, Nis Bennetzen, Henrik Neelmeyer, Anna 
Harboe og Lars K. Madsen. Tre bestyrelsesmedlemmer (Philip Saerens, Nikolaj 
Fjellvang-Sølling og Henrik S. Jensen) var ikke til stede, den ene i Østrig, den anden i 
Thailand, den tredje havde noget arbejde, han skulle passe.  

 
Bestyrelsen pegede på Willy Rasmussen, Danmarks Idræts-Forbund, som dirigent. 
Willy takkede for valget og tilliden. Willy gennemgik derefter formalia for mødet, der 
ifølge § 12 siger, at repræsentantskabsmødet skal afholdes i april eller maj måned, i 
ulige år på Fyn eller Sjælland, at dato skal offentliggøres på hjemmeside senest to 
måneder før mødet, samt at dagsorden og regnskab skal være mødedeltagerne i 
hænde senest to uger før mødets afholdelse. Alt omkring formalia var i orden, og derfor 
kunne mødet fortsætte.  
 
Til mødet var der 71 stemmer repræsenteret, fordelt på 12 klubber (Ebeltoft Skiklub, 
Ganløse Skiklub, Hobro Skiklub, Holte Idrætsforening, Skiafd., Københavns Skiklub, 
Odense Skiklub, Roskilde Skiklub, Skanderborg Skiclub, Skiklubben Fuge Vem, 
Skiklubben Hareskov, Vejle Skiklub, Aalborg Skiklub og Århus Skiklub). 

 
b) Beretning af formanden 
Inden mødet har klubberne fået tilsendt en skriftlig beretning med indkaldelsen.  

 
1. Indledning 
I år har været en rigtig god sæson, hvor der i Danmark var meget sne og lave 
temperatur, der gjorde, at man havde flere måneder, hvor der kunne dyrkes 
langrendssport rigtig mange steder i Danmark. Alpine anlæg kørte også i mange 
weekender og mange hverdage, og et sted som Bornholm har haft stor succes.  
Internationalt var der også gode forhold, men der kom desværre sommertemperaturer 
i højsæsonen, der bevirkede, at der var rigtig dårlige forhold, specielt i Østrig. De 
dårlige forhold med tung sne og med hård nattefrost har især sat sit præg på 
skiskadestatistikken.  
 
Der har været bred deltagelse i de internationale konkurrencer. Forbundet har haft den 
største og bedste deltagelse i InterSKI Kongressen, som i år blev afholdt i St. Anton, 
Østrig. En kongres for skilærere og uddannere. På kongressen var der stor succes for 
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det danske demohold, samt det danske holds evne til at formidle teori til praktik på 
bakken. Stor ros til deltagerne. 
 
I år har der været markant medlemsfremgang. Fremgangen har fået lidt hjælp fra 
Danmarks Idræts-Forbund med deres omlægning af registreringsproceduren. 
 
Idrætten i Danmark er i udvikling, forstået på den måde at der har været nedsat et 
antal arbejdsgrupper, og via DIF-kongressen er der vedtaget et nyt politisk program.  
 
Henrik fremviste de sportslige resultater, der har haft tilstrækkelig kant. Forbundet kan 
glæde sig over, at Danmark er med bredt i alle discipliner i de internationale 
konkurrencer. Dette år har været et VM-år, Junior VM-år og et Ungdoms OL-år.  
Det er et pænt udsnit af de skiklubber, der dyrker konkurrenceidrætten. Henrik 
fremhævede et fantastisk ungdomsresultat, hvis ikke et af de bedste nogensinde, 
Marcus Vorre, Aalborg Skiklub, som kørte sig ind på en 1. plads i Super Kombineret 
(Børneløb) og en 2. plads i slalom. Seniorrækken har Thomas Bergfors, telemark, fået 
en 3. plads i et World Cup-løb, som er sæsonens bedste resultat. Alt i alt kan vi være 
meget tilfredse, men selvom resultaterne roses, er det ikke på et niveau, hvor 
forbundet pt. kan komme i betragtning til støtte fra Team Danmark. 
 
Årets mål og nøgleaktiviteter var delt op i dem, forbundet var meget tilfredse med, 
dem, de var tilfredse med, og dem, de var mindre tilfredse med. 
 
Meget tilfredse med: De klubber, som har modtaget tilbuddet omkring klubudvikling, 
hvor der kommer gode tilbagemeldinger, hvilket man også har kunnet læse i 
tilfredshedsundersøgelsen. Skisportens Dag, som blandt andet handlede om 
skiskader, destinationer, udstyr og brug af de sociale medier. Denne dag var også 
dagen, hvor forbundets protektor, HKH Prinsesse Marie, uddelte priserne Årets 
Skiløber til Finn Svendsen og Årets Sportspris til Yina Moe-Lange, Begge fra 
Skiklubben Hareskov. Økonomi er ligeledes meget tilfredsstillende, da der er styr på 
denne. Glæder sig over samarbejdet omkring medlemsbladet, hvor der i denne sæson 
igen er kommet fire numre ud. Bladet indeholder nogle gode artikler med skifaglig 
dybde kombineret med livsstilsstof, hvorved man opnår en kritisk masse i oplaget.  
 
Tilfredse med: sporten og konkurrenceafvikling. Kan dog godt se, at der er nogle 
discipliner, der er ved at blive så små i antal udøvere, at vi er på grænsen til, at det 
kan lade sig gøre at gennemføre. Det kan for eksempel ses ved, at Telemark har 
udskudt danmarksmesterskabet og lagt det samtidig med et stort 
telemarkarrangement. Tilfredse med klubtilbudskataloget, hvor der er stor bredde i 
tilbuddene. Grunden til, at forbundet ikke er meget tilfreds med dette, er fordi, det ikke 
er alle klubber, der gør brug af tilbuddet. Det samme gør sig gældende for 
uddannelsestilbuddet, hvor det ikke er alle kurser, der kunne gennemføres. 
Træneruddannelsen har ikke haft søgning til gennemførsel, hvilket giver anledning til 
undren.  
Tilfredse med at kunne hjælpe klubberne med den nemmere hverdag via de 
administrative lettelser, hvor forbundet ville være meget tilfredse, hvis halvdelen kørte 
deres kontingenter ind via betalingsservice (PBS), da det er nemmere for klubberne, 
og det er en fastholdelse af medlemmer. Forbundet har fået etableret et godt 
samarbejde med SOS International, hvor der er blevet udarbejdet en skiskadefolder og 
en app til iPhone omkring færdselsreglerne, om hvordan man planlægger en uge på 
ski, og hvordan man minimerer skiskader.   
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Medlemstal 2007-2010 blev præsenteret. Den nye måde for registrering er, hvor man 
optæller medlemstallet for året, hvilket betyder kalenderåret. Her er det både de 
medlemmer i året, der melder sig ud, de, der beholder deres medlemskab, og de nye 
medlemmer, der tegner et medlemskab, hvilket giver lidt mere volumen. DIF-familien 
fandt ved hjælp af dette 80.000 ekstra medlemmer, og det er vigtigt, fordi der i 2014 
ifølge Kulturministeriets bekendtgørelse skal genforhandles, og hvor pengene igen 
skal deles med DGI. Den måde, DIF nu opgiver deres medlemstal på, er den måde, 
som DGI opgiver deres tal på, hvilket betyder, at de to organisationer er fuldt 
sammenlignelige.  
Forbundets tal: I 2007 udgjorde mændene 56 procent af det samlede antal, i 2010 var  
det 57 procent. I aldersgruppen mindre end 19 år er denne stabil gennem perioden. 
De 19-24 årige er blevet et procentpoint større, som er taget fra dem, der er over 25 
år, hvilket er et meget svagt signal om, at forbundets gennemsnitsalder er blevet en 
smule yngre. Medlemstallet for den seneste registrering: 12.875 fordelt på 59 klubber, 
hvilket betyder, at forbundet fra 2007 til det seneste registrerede har haft en 
medlemstilvækst på 13 procent, som vi kan være meget glade for, da årene forud for 
disse gik den anden vej. Klubberne skal have æren for dette, det er dem, der gør 
arbejdet derude. Det er vigtigt, at klubberne indberetter deres medlemmer, syv af de 
mindre klubber (med omkring 100 medlemmer hver) har i denne omgang ikke 
rapporteret til tiden, hvilket er meget ærgerligt, da vi gerne vil have en præcis statistik, 
både hvad angår antal klubber og antal medlemmer, men det er også noget, der 
spejler sig i den økonomiske fordelingsnøgle i DIF. Det er derfor vigtigt, at klubberne er 
fremme i skoene, hvad angår rettidig indberetning af medlemstal til DIF. 
 
Mindre tilfredse med: Klubbesøg, hvor forbundet gerne vil besøge så mange klubber 
som overhovedet muligt, men forbundet har mere end 30 klubber med under 100 
medlemmer, der desværre er svære at råbe op og ikke tager imod tilbuddet om et 
besøg. Det vil vi på sigt gerne gøre bedre. Kan godt finde sig i, at klubberne gerne vil 
passe sig selv, men mener, at man som klub og forbund står stærkest, når man har 
dialog og sparring.  
Rekruttering af frivillige, her specielt i relation til disciplinteams. Har været begunstiget 
med at være i stand til at headhunte/rekruttere igennem årene, således at der flere år i 
træk har været en fuldtallig bestyrelse sammensat af komplementerede ressourcer, 
det samme billede er der ikke ude i disciplinteams, dette blandt andet fordi 
disciplinteams ikke har været i stand til at være selvsupplerende, og det hænger 
sammen med, at de aktive i disciplinteams sidder i dobbeltfunktioner, at de både har 
en tung opgave i deres klub og i disciplinteam, som desværre ikke hænger ret godt 
sammen. Det bliver et målrettet indsatsområde fremadrettet.  
Lederuddannelsen var der ikke nogen, der ville deltage i, og aktiviteterne blev derfor 
ikke gennemført.  
Grønt forbund, flere og flere i DIF-familien bliver dette, men vi i skiforbundet er nogle 
”miljøsvin”, kører til alperne i store biler eller flyver, kører op og ned af bjergene i 
liftsystemer, dette er ikke noget godt signal ift. CO2 regnskabet. Forbundet kan dog 
have en policy, hvor man gives nogle muligheder for at vælge i hvilket omfang, man vil 
være et ”miljøsvin”.  
 
 
Det politiske program, som blev besluttet til DIFs årsmøde, har fire hovedpunkter: 
1) Hvervning af medlemmer til at dyrke idræt i foreninger under DIF. Hvor der er en 

konkurrence med DGI, en konkurrence der er interessant, flere danskere skal ud 
og dyrke noget motion, og det skal de gerne gøre i DIFs specialforbund og i deres 
foreninger. 
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2) Udvikling af frivilligheden. Som handler om rekruttering, men også om at forbedre 

de vilkår, som der kan tilbydes de frivillige, men også at beskytte frivilligheden. De 
senere år er der frivillige, som har været hårde mod hinanden. Det skal forbundet 
være med til at beskytte imod, og det gøres i DIF-familien igennem sådan en 
proces.  

 
3) Samfundsmæssige ansvar, handler om at man også i skisporten skal prøve på at 

få specielt børn og unge ud og dyrke skisport, som normalt ikke har mulighed for 
det. Det vil typisk være aktiviteter, som man har set i form af SkiLeg.  

 
4) Mangfoldigheden. Handler basalt om at forbundet kan tilbyde en idrætsgren, som 

ikke tilbydes i DGI.  
 

De fire politikker fra DIF-familien passer ganske fint ind i skiforbundet, i den måde 
forbundet har ageret på i de senere år, og den måde, som vi forventer at agere på 
fremadrettet. Det er således, at man i bestyrelsen har udarbejdet en plan for 2010-
2014, som følges af et budgetoverslag, og på den måde skal dette inkorporeres med 
at arbejde med nogle projekter. 

 
Som afsluttende bemærkning takkede Henrik alle forbundets sponsorer og for 
indsatsen i året.   

 
Spørgsmål/kommentar til beretningen:  

 
Frede Johansen, Vejle Ski- og motionsklub: 
Spurgte, om det var organisationen i disciplinteams, der står i vejen for udviklingen? 
Mente, at det var svært, når det skal være selvstyrende, især hvis der ikke er en, der 
påtager sig opgaven. Mente, at måden, teams er organiseret på nu, gør, at det 
svæver.  

 
Henrik Nørgaard: Disciplinteams har forbundet haft i fem år. Det begyndte med, at 
bestyrelsen udpegede nogle personer, der skulle sidde med i disciplinteams. Jf. 
lovene skulle man supplere sig selv ud fra tankerne om, at der ikke er nogen bedre 
end dem, der sidder i disciplinteams, der kan finde ud af, hvilke ressourcer de mangler 
og behøver. Man må erkende, at det smuldrer, da der står folk på navneliste i en 
række disciplinteams, som ikke er aktive, det vil sige, de ikke yder en indsats. Derfor 
er det nu tanken, at bestyrelsen supplerer op, bl.a. med personer, der har stået 
personer udenfor og som gerne vil ind i disciplinteams. Forventningen er, at man 
inden for et års tid, og gerne før skisæsonen rammer, har suppleret op i nødvendigt 
omfang. I de situationer, hvor vi oplever, at de enkelte disciplinteam står i vejen for 
udvikling, kan vi vælge at kortslutte. Det er dog ikke bestyrelsens opgave direkte at 
skulle ud og diktere og gennemføre aktiviteter, det er opgaver forankret i selve 
disciplinteamet. Udfordringen ligger i at have hænder nok i disciplinteam til at udføre 
aktiviteter. Kan efter møde med disciplinteams i august måned love, at der bliver taget 
hånd om situationen. 

 
Kuno Brodersen, Skiklubben Hareskov:  
Synes, at bestyrelsen har gjort et godt stykke arbejde. Er tilfreds med tilbud og synes, 
at den daglige kontakt med forbundet er på det niveau med service og kvalitet, som de 
kunne ønske sig. Takkede for dette. 
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Henrik Nørgaard: Den feedback bestyrelsen har fået igennem mange år har været 
stærkt medvirkende til, at skiforbundet har udviklet sig. Takkede dem, der har bidraget 
hen ad vejen.  

 
Bjarne W. Rasmussen, Holte ski: 
København Skiklub har haft en kraftcenterstatus med en toårig periode, der rinder ud 
nu. Hvad er tanker og planer for fortsættelsen?   

 
Henrik Nørgaard: Er klar på, at aftalen er ved at rinde ud, og skal derfor have en 
evaluering på den. Forbundets holdning til det er, at det skal videreføres, men der er 
nogle økonomiske forudsætninger i aftalen. Det er et tredjedelsprincip, hvor 
Københavns Skiklub leverer en tredjedel af økonomien, skiforbundet en tredjedel og 
Team Copenhagen den sidste tredjedel. Der skal evalueres og ses på, om der er 
noget, der skal videreudvikles, og der ligger også det, at Skiklubben Hareskov har 
tilkendegivet, de gerne vil noget på alpindelen. Har ikke kunne finde flere kraftcenter-
partnere, og dem, vi har snakket med, er strandet lidt på den økonomiske 
tredjedelsdeling. Har gode erfaringer med den måde, kraftcenteret har fungeret på.  

 
Fremadrettet ser vi gerne, at der er mere en 12 klubber repræsenteret til 
repræsentantskabsmøderne. For at det sker, skal der komme nogle ændringsforslag 
til lovene, så kommer der op til 18-20 klubber, men det er ikke en rimelig måde at køre 
dialogen på. De klubber, der er repræsenterede i dag, har været gennemgående 
gennem årene, og det takkede Henrik for.  

 
Ingen yderligere kommentar. 

 
c) Godkendelse af det reviderede regnskab pr. 31.12.2010 
Nis Bennetzen præsenterede regnskabet, hvor et af de overordnede mål for forbundet 
de seneste år har været af økonomiske karakter, at sikre at en stor del af indtægterne 
er givet videre til sporten, at sikre at egenkapitalen til en hver tid kan modstå de 
svingninger, der er i aktiviteten og sikre en passende likviditet. Finder regnskabet 
generelt set tilfredsstillende, da budgetterne for 2010 og 2011 opfylder forbundets 
overordnede mål. 
 
Fra det udleverede regnskab Side 3-4 er der påtegninger fra ekstern revisor, en 
påtegning der ikke har givet anledning til forbehold, det vil sige, at den interne og 
eksterne revisor har accepteret og godkendt regnskabet. 
  
Resultatopgørelsen: Side 9, et resultat over samlede aktiviteter med et positivt resultat 
på 56.393 kr., hvor der er budgetteret 36.907 kr. Primært er der indtægter fra DIF på 
1.959.376 kr. og øvrige indtægter på 2.859.781 kr. Deraf betaler klubberne 532.000 kr., 
FIS 791.000 kr. Tilskud fra Team Danmark, som går ind som indtægt, men senere hen 
bliver udgiftsført. Personaleomkostninger er 1.558.024 kr., hvor 1.000.000 kr. er 
lønninger til sekretariatet, DIF-bistand ud over det er der DTU-løn på 277.000 kr. 
Administration på 971.025 kr. er den store post, den it-platform, der er blevet ændret 
ved, og der er blevet brugt mange penge på det. Markedsføring 977.894 kr. på posten, 
skimagasin, som også er med til at give indtægter.  
 
Aktiver: Har et tilgodehavende hos skiklubberne på 615.367 kr., men det har vi ikke 
d.d., da de har indbetalt alle sammen. Likvid beholdning: 1.632.037 kr. med et samlet 
beløb på: 2.247.404 kr.  
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Passiver: Består af løbende mellemregning med DIF på 376.600 kr. FIS-midlerne på 
657.632 kr. Team Danmark 210.875 kr., anden gæld på 447.508 kr. Egenkapital udgør 
for d.d. 246.000 kr. Dette skyldes blandt andet schweizer franc, som blev vekslet til en 
rigtig god kurs og er ikke i tvivl om, at det skal gå til sporten. I realiteten er 
egenkapitalen på 368.000 kr. Har ingen økonomiske problemer, som det ser ud nu.  
 
Bruttoindtægterne: Hvor tilskuddene kommer fra Team Danmark kan derfor ikke regne 
med, at man kommer op på samme beløb til næste år p.g.a. støtteordningens ophør. 
Medlemskontingent ligger på 533.000 kr., som udgør 11 procent af de samlede 
indtægter.  
 
Tina Riis, Aalborg Skiklub: 
Spurgte til, hvordan det hænger sammen, at Den Danske Skiskole kører sideløbende 
med DTU? 
 
Henrik Nørgaard: DTU er den organisatoriske betegnelse og Den Danske Skiskole 
(DDS) er brandet som DTU markedsfører sine aktiviteter under. DDS har været uden 
for skiforbundets organisation for en periode, og via en lovændring kom de ind i 
skiforbundet igen (2007) som DTU, hvor det regnskabsmæssigt er effektueret fra 2008. 
Måden, det er stillet op i regnskabet, er for skiforbundets skyld, da det i DIF-familiens 
fordelingsnøgle og via indberetningen af udenlandsaktivitet har givet en samlet indtægt 
på over en halv mio., med et potentiale i næste regnskabsår på op til 450.000 kr. 
Derfor er det årsagen til, at der ikke er nedgang i indtægterne fra DIF. Omsætningen 
hos DTU er et udtryk for, at kursusvirksomheden er stigende. Kurser, der for 
hovedparten er overtegnet, er rigtig gode uddannelser med stor søgning. DTU har 
stivet deres organisation af ved at hyre folk ind på flere timer på årsbasis. Med hjælp af 
samme økonomiske rapporteringssystem som forbundet er man fuldt sammenlignelige. 
Henrik havde en kommentar til egenkapitalen, som er ret stor. I den del, der er nævnt i 
oversigten, er der oprindeligt overført 712.000 kr. fra DDS. Det er en sikkerhedssum, 
hvis instruktører skulle blive anholdt, og der køres sager imod dem, derfor har DDS 
valgt at lade det stå. Der er blevet generet et overskud efter første års samarbejde på 
166.000 kr., det er meningen, at det over en årrække skal gå i nul.  
 
Susi Sangkoyo, Holte Idrætsforening, Skiafd.:  
Spurgte, om alle disciplinteam kan bede om at få deres udgifter dækket?  
 
Nis Bennetzen: beløbet 416.000 er til alpindisciplinteam, og som er inkluderet det 
tilskud, som man har fået fra indtægter fra Team Danmark. Ellers er det 
grundlæggende, at man får 40.000 kr. til hvert team.  
  
Regnskabet blev derefter godkendt.  
 
Af rent praktiske grunde blev punkt e taget før punkt d. 

 
d) Fremlæggelse af mål og aktivitetsplan 
Henrik Neelmeyer fremlagde mål og nøgleaktiviteter mod 2011-2012, hvor det i 
bestyrelsen er diskuteret, hvor mange kræfter, der skal ligges i hvad, og hvor der skal 
gøres en forskel.  
 
Medlemsfremgangen har været højt prioriteret, hvor et møde med DIF den 16/5-2011 
vil afgøre forbundets fremtid for dette. Sikkerhedskampagnen vil fortsætte, hvor der i år 
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på Oslobåden blev afholdt et arrangement, der fik stor presseopmærksomhed. Fik 
ligeledes stor omtale via SOS-samarbejdet, og begge ting vil køre videre.  
Ved Skisportens Dag fik vi god respons fra deltagerne. Vælger ved Skisportens Dag at 
ligge overlæggeren lidt højere og ikke kun at lave noget om de operative dagligdags 
ting.  
Vil fortsat kigge meget på økonomien i forbundet, hvor der skal ud og ses på, om der 
kan gøres mere med støtte fra kommuner, fonde og sponsorer generelt.  
Bestyrelsen har besluttet at prøve at udarbejde en decideret kommunikationsstrategi, 
hvilket betyder, at der vil blive sat mere fokus på, hvordan man kommunikerer med 
klubberne og omverdenen.  
Klubkatalogtilbud, hvor udviklingskonsulenten skal ud og have aktiveret nogle 
klubbesøg. Derudover er det vigtigt at få skabt nogle rammer for de frivillige samt 
støtte. 
 
Af ting, som kategoriseres som normal prioritet: Fokus på sporten og konkurrencerne, 
hvor der vil blive gjort noget ved deltagerantallet, men at man også sikrer sig kvalitet af 
dem, der deltager. Fokus på, hvordan det kan være sjovt og interessant at være med til 
mesterskaber. Arbejde videre med medlemstilbud, støtte af disciplinteams og de lokale 
klubber i forhold til lokale skievents. Håber på at komme i mål med at være et grønt 
forbund med en grøn profil.  
 
Dem, der er mindre prioriteret, men ikke ting, som vi glemmer, er forsikringsordningen 
(vedligeholdes af DIF), workshops for skigymnastik, støtte til etablering af hjemmeside 
på fælles platform. 
 
Kommentar:  
 
Bente Nielsen, Hobro Skiklub: 
Spurgte til markedsføring i forhold til konkurrencerne. Tror, at der er mange, der ikke 
aner, at det er en breddeaktivitet, nogle ved ikke, at alle kan deltage i konkurrencen. 
Der er en masse uvidenhed omkring det. Skiforbundet skal gøre meget omkring 
markedsføring af konkurrencerne, det skal ikke kun ligge i klubberne, der får man ikke 
fat i alle. 

 
Henrik Neelmeyer: Har helt ret, vi skal finde ud af, hvordan vi kan gøre det mere 
interessant, og hvordan vi øger kendskabsgraden. DM skal dog være så tæt på niveau 
som ved en FIS-konkurrence. Men de andre mesterskaber kan man måske godt gøre 
bredere og bruge i markedsføring. Bestyrelsen vil gerne være med til at fremme 
mesterskaberne. For eksempel arbejde aktivt med at få nogle sponsorpræmier ind, 
lave mere event omkring medaljeuddelingen, kan altså godt gøre det mere interessant. 
Jo mere interessant, vi gør, jo bredere vi gør det, jo flere deltager, og jo sjovere bliver 
det.  
 
Kuno Brodersen, Skiklubben Hareskov:  
Accepterer den faglige udvikling af specielt trænere, men det er lidt problematisk, hvad 
har forbundet tænkt sig? 
 
Henrik Neelmeyer: Der er ikke en decideret løsning på det, andet at det er ærgerligt, at 
når tilbuddet er der, at ingen bruger det. Vil prøve at bruge nogle nuværende trænere 
som en slags ambassadører sammen med udviklingskonsulenten. Har ikke nogen 
færdigløsning på nuværende tidspunkt.  
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Ingen yderligere kommentar. 
 
e) Fremlæggelse af budget 
Et budgetoverslag er lagt for en fireårig periode, der arbejdes hele tiden med at se, 
hvor der kommer nogle økonomitunge aktiviteter, så vi er forberedte, og det ikke 
kommer som nogen overraskelse. Et af de overordnede økonomiske mål var at 
genskabe egenkapitalen. Det betyder, at bestyrelsen har fred og ro, men også har 
muligheden for at disponere flere midler ud til de aktiviteter, der findes for at nå vores 
sportslige mål ved Vinter-OL i 2014. Der er enkelte risici, som vi ikke kan vide endnu, I 
FIS regi har der været ytret ønske om ligge nogle afregningsopgaver anderledes frem, 
så der evt. vil gå færre penge til forbundet. DIF har været inde i nogle opgaver med 
hensyn til indtægterne fra Danske Spil, men vi er fortrøstningsfulde. 

 
Kommentar til budgettet: 
 
Kuno Brodersen, Skiklubben Hareskov: 
Tydeligvis interesse for at øge medlemstal i forbundet, er der nogen konkrete tiltag til at 
investere på en måde i eksempelvis kampagner? Er det noget, der fremgår i 
budgettet? 

 
Henrik Nørgaard: Det er ikke noget, der er nået at komme med i budgettet, men vi har 
en plan. Mandag den 16. maj 2011 afslutter vi forhåbentlig nogle forhandlinger med 
DIF om et medlemskampagneprojekt, som skal gå frem til udgangen af 2013. Det kan 
gå hen og blive et pænt bidrag fra DIF, som forbundet skal svare op mod. Her vil vi få 
investeringerne og lidt mere retur, når vi kommer hen i slutningen af perioden. Der er 
10-15 forbund, som får tilbudt at være med under den forudsætning, at DIFs bestyrelse 
godkender, at vi bl.a. bøjer de nuværende love med medlemsoptagelse, men det er der 
klare tegn på, at man vil gøre. Beslutningen vil blive truffet den 23. maj 2011. Vi ved 
inden sommerferien, om vi skal i gang med projektet. Det kan få indvirkning på det 
langsigtede budget.  
 
Kuno Brodersen, Skiklubben Hareskov:  
Det er spændende at få klubberne involveret i dette, og det var også det, jeg håbede, 
du ville sige. Kan du sige mere om, hvad det potentielt kommer til at betyde for 
klubberne, skal der allokeres personer og penge til aktiviteterne, og hvad er tidsplanen, 
og hvornår skal vi i gang? 
 
Henrik Nørgaard: Vi vil tage kontakt til en række klubber allerede inden sommerferien, 
og tanken er at komme i gang i løbet af efteråret. Hvis projektet bliver en realitet, 
indebærer det, at vi ansætter en projektleder, og det vil være denne, der støtter 
klubberne i deres bidrag. Som sådan skal klubberne ikke til lommerne, men det er 
vigtigt, at de klubber, der giver håndslag på at være med, stiller med noget manpower. 
Vi ser i denne kampagne, at instruktørdelen er en vigtig del i det samlede koncept, da 
det er det, der bliver efterspurgt. Der er en mellemløsning, som er, at man siger,  man 
er en moderklub til en anden klub. Hvis man har et godt klubkoncept, kan det være, at 
en virksomhed har lyst til at sparre til et klubkoncept, det kan også være en 
uddannelsesinstitution. Der er flere muligheder for det: Medlemmer ind i egen klub, 
moderklubkonceptet, og være den, der går ind og støtter med information. 

 
 

f) Behandling af indkomne forslag, herunder forslag til kontingentets 
grundbeløb og minimumsbeløb per klub, samt eventuelt bladkontingent 
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Ingen forslag til behandling. 
 
Henrik Nørgaard: Forbundet er i sikker drift, derfor kommer vi ikke med forslag til 
kontingentstigning. Satserne er de samme for tredje år i træk, og vi synes det er billigt, 
det kan ikke gøres hverken bedre eller billigere.  
 
Bestyrelsen foreslår uændret klub- & bladkontingent for det kommende kalenderår. 
• Klubkontingent: kr. 45,00 per år/medlem 
• Bladkontingent: kr. 50,00 per år/bladmodtager 

 
Erling Ecklon, Odense Skiklub: 
Ser, at der er klubber, der melder sig ud af forbundet, fordi de ikke vil betale til bladet, 
hvad er forbundets holdning til dette? 
 
Henrik Nørgaard: Det at være medlem af skiforbundet inkluderer, at man har et 
medlemsblad. Har gennem årene haft nogle drøftelser, om det skal erstattes af en 
avanceret hjemmeside. Det har andre specialforbund prøvet, men de er gået tilbage til 
at have et trykt medie. Vi udgør ikke en stor gruppe, bladet bliver sendt til knap 6.000 
husstande, og skulle vi gøre det valgfrit for klubberne, så kan vi ikke drive et blad. Den 
ordning, vi har, er velfungerende og stabil, og den er billig. Hvis et 
husstandsmedlemsskab på 50 kr. udgør en så stor problemstilling for en klub, at de vil 
melde sig ud af skiforbundet, så ligger der nok noget helt andet til grund for, at de 
udmelder sig. Det må være et udtryk for, at de værdier, som er forbundets værdier og 
som også kommer til udtryk gennem medlemsbladet, ikke er tilstrækkelig attraktivt for 
denne klub. Det er ganske få tilfælde, vi har haft af denne slags udmeldelser gennem 
de seneste fem år. Lever med, at der er nogle klubber, der ikke vil være medlem. 
Prøver at definere en ramme, hvor det samlede fællesskab og virksomhed er, og indtil 
videre har vi håndhævet, at det ikke er et frivilligt valg, om man vil have medlemsbladet 
eller ej. Ser man på løssalgsprisen på disse magasiner, vil et blad som dette typisk 
koste 50 kr. pr. nummer, og forbundet giver således en værdi videre til klubben og 
deres medlemmer. 
 
Kuno Brodersen, Skiklubben Hareskov: 
Bladet er vigtigt, og der er få andre måder at komme ud på til medlemmerne. Bladets 
kvalitet overstiger, hvad man kan forvente, og hvad man ellers ser. Synes, det er et 
interessant blad og er overrasket over, hvor meget der i det blad har noget med 
skiforbundet at gøre. Synes, det er et stort aktiv.   
 
Kontingentstørrelserne for blad og medlemskab blev godkendt.  

 
 

g) Valg af formand (ulige årstal) 
Henrik Nørgaard genopstiller som planlagt ikke som formand, bestyrelsen opstiller 
næstformand Henrik Neelmeyer som formand de næste to år. Valgt med applaus.  

 
h) Valg af næstformand (lige årstal) 
Da Henrik Neelmeyer fratræder denne post for at være formand, opstiller Skiklubben 
Hareskov Anna Harboe som næstformand for et år. Valgt med applaus. 

 
i) Valg af kasserer (lige årstal) 
Ikke på valg.  
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j) Valg af to bestyrelsesmedlemmer (ulige år) 
Philip Saerens genopstiller og Nils J. Knudsen opstiller, begge opstillet af bestyrelsen 
for to år. Valgt med applaus. 

 
k) Valg af to bestyrelsesmedlemmer (lige år) 
Ikke på valg. 

 
l) Valg af to bestyrelsessuppleanter (for et år) 
Henrik Nørgaard opstilles og Henrik S. Jensen genopstilles, begge opstilles af 
bestyrelsen for et år. Valgt med applaus. 

 
m) Valg af revisor (ulige år) 
Torsten Sandorff, ikke på valg.  

 
n) Valg af en revisorsuppleant (for et år) 
Christina Aarosin valgt, ingen andre kandidater.  

 
o) Valg af formand til ordensudvalget (lige årstal) 
Mogens Feldfoss udtræder, Karsten Dyhrberg opstilles og blev valgt som formand for 
udvalget.  

 
p) Valg af to medlemmer til ordensudvalget (lige årstal) 
Steen Frandsen på valg, ingen andre kandidater og derved valgt.  

 
q) Valg af en suppleant til ordensudvalget (for et år) 
Bente Nielsen på valg og hermed valgt. 

 
r) Eventuelt 
Henrik Nørgaard: Forbundet har været begunstiget i en årrække med, at det lykkedes 
at trække gode ressourcer ind i bestyrelsen, som er komplementære, så vi i bredden 
dækker rigtig mange områder, som bliver stillet til rådighed for forbundet, og som er et 
aktiv i vores fremadrettede udvikling. Sidste års tre nye bestyrelsesmedlemmer er nu 
ved at være kørt ind, bemærkelsesværdigt at det tager et år at komme ind. Valgte 
derfor i forbindelse med bestyrelsesseminaret at lave denne rokade, som har været 
planlagt siden 2006, hvor Henrik påtog sig rollen som interim formand. Det tog fem år, 
de år der var nødvendige for at gennemføre en oprydningsforretning og skabe 
organisationsudvikling. Udtrykte glæde over det samarbejde, han har haft med 
bestyrelsen og repræsentantskabet, det har været en stor fornøjelse. Har arbejdet ud 
fra de kritiske røster, som man er blevet mødt med fra repræsentantskabet, det er 
blevet mindre og mindre. 
Sagde farvel til Mogens Feldfoss, som har siddet i ordensudvalget. I ordensudvalget 
har der kun været en sag fremført, men en sag, der har taget meget tid. Det er meget 
vigtigt, at vi ikke belaster hinanden med den slags sager, men selvfølgelig skal der i 
ordensudvalget være ret til at kæmpe for sin sag. Vil gerne belønne din indsats med et 
par flasker vin. 
 
Mogens Feldfoss benyttede lejligheden for at sige tusind tak. Fuldstændig ret, i at det 
var en drøj sag at skulle slutte med efter så mange år. Ved ikke, hvad årsagen var, til 
at den blev så drøj, men det var jo nok ham, der stillede protesten, men nu, hvor jeg 
har muligheden for det, vil jeg opfordre alpin disciplinteam til at efterkomme de ønsker 
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om, at man forud for hver konkurrence offentliggør efter hvilke love og 
udregningsmetoder, man regnede placeringer efter. Det ville havde taget toppen af det.   
 
Frede Johansen, Vejle Motions- og Skiklub: 
Vedrørende græsrøddernes mulighed for at være med på nettet har jeg via arbejdet i 
nordisk disciplinteam fået den opfattelse, at det er meget vanskeligt at få lov til at blive 
linket til forbundets hjemmeside. Handler måske om, at man fra forbundets side er 
bange for ikke at vide, hvad der kommer på hjemmesiden. Hvis der skal drives noget 
idræt, så er det nødvendigt, at der er mulighed for at korrespondere sammen. Mener i 
tilfælde af, at ham, der styrer hjemmesiden, ikke mente, det skulle være en mulighed.   
Det er oplagt, at det miljømæssigt er mere grønt, hvis alle skiftede til langrend.  
 
Henrik Nørgaard: Inden for det sidste år har man stort set kunne gøre, hvad man vil, 
der er også kommet de åbne sociale medier. Man kan skrive til os og kan ikke se fra 
bestyrelsens side, at vi udøver censur, så det er ikke tilsigtet. Hvis nogen har fået 
oplevelsen af at det, så har det været en fejltagelse. Det er blot et spørgsmål om at 
skubbe til igen og koordinere indsatsen. 
Bidrag til den grønne politik, det vil der blive forsøgt at gøre noget ved. 

 
Jørgen Lindhoff, Skiklubben Hareskov:  
Gav en replik fra Feldfoss til alpin, har taget problemstillingen op, udarbejdet et 
reglement, der beskriver hele konkurrencedelen, der er derfor taget højde for det, så vi 
ikke får samme sag en gang til.  
 
Kuno Brodersen, Skiklubben Hareskov: 
Igennem de sidste fem år har vi været gået gennem en udviklingsfase. Roste Henrik 
for hans udvikling, for det, han har stået for igennem de fem år, været god til at lytte til 
klubberne og høre på de ting, vi har sagt. Økonomien er kommet i orden, der er nogle 
administrative ting, der er kommet i orden, der er kommet fokus på sporten, og det er 
en meget glædelig udvikling. Kommer til at savne Henrik som formand, er sikker på, at 
Henrik Neelmeyer er klar, synes at Nørgaard skal have en hånd, fordi han har gjort et 
rigtig flot stykke arbejde. 
 
Klaus Lenskjold, Skanderborg Skiclub:  
Holder med Frede omkring det med langrend og den grønne politik, Henrik, du har 
chancen stadigvæk. På Skanderborgs hjemmeside kan du se, at vi arrangerer en 
Gressoneytur. 
 
Henrik Neelmeyer takkede for valget. Vil på egne og bestyrelsens vegne sige tak til 
Henrik Nørgaard, som har ydet et fantastik stykke arbejde i rigtig mange år, har 
udrettet meget, fået ryddet op i et forbund med meget uro. Heldigvis bliver du siddende 
lidt mere i kulisserne, så du kan støtte mig. På bestyrelsens vegne tusind tak for 
indsatsen.  
 
Dirigenten afsluttede derefter repræsentantskabsmødet.  
 
Efter repræsentantskabsmødet var der en afskedsreception for Henrik Nørgaard. 
 
 
 

 


