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Brøndby, 26. april 2012 
 

 
 
Vedr.: Fremsendelse af dagsorden, årsrapport, valg til bestyrelsen samt indkomne forslag. 
 
 
 
 
I forbindelse med det forestående repræsentantskabsmøde den 12. maj 2011, kl. 10.00 – 12.00 fremsendes 
hermed i henhold til lovene: 

• Dagsorden. 
• Årsrapporten 2011 for Danmarks Skiforbund. 
• Indkomne forslag 
• Valg til bestyrelsen 

 
 
Dagsorden i henhold til §12: 
a) valg af dirigent 
b) beretning af formanden  
c) godkendelse af det reviderede regnskab pr. 31.12. 
d) fremlægning af mål og aktivitetsplaner 
e) orientering om budget for indeværende år samt fremlægning af budget for det kommende kalenderår 
f) Fastsættelse af kontingentets grundbeløb, og minimumsbeløb pr. klub samt eventuelt bladkontingent for det 
kommende kalenderår 
g) behandling af indkomne forslag 
h) valg af formand (ulige årstal) 
i) valg af næstformand (lige årstal) 
j) valg af kasserer (lige årstal)  
k) valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år) 
l) valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år) 
m) valg af 2 bestyrelsessuppleanter (for 1 år) 
n) valg af 1 revisor (ulige årstal) 
o) valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år) 
p) valg af formand til ordensudvalget(ulige årstal) 
q) valg af 2 medlemmer til ordensudvalget(lige årstal) 
r) valg af 1 suppleant til ordensudvalget(for 1 år) 
s) eventuelt 
 
 
Årsrapport: 
Se vedlagte dokument. 
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Indkomne forslag: 
Indkomne forslag i henhold til Danmarks Skiforbunds love §12. 
 
Revidering af lovene.   Se vedlagte bilag 1. 
 
Ændring i bestyrelsesopbygningen.  Se vedlagte bilag 2 
 
 
 
Valg i henhold til § 9: 
 
I de lige år: 
Næstformand 
Kasserer 
2 bestyrelsesmedlemmer 
2 suppleanter (for et år) 
2 medlemmer af ordens- & amatørudvalget 
 
I de ulige år: 
Formand 
2 bestyrelsesmedlemmer 
2 suppleanter (for et år) 
1 formand for ordens- & amatørudvalget 
1 suppleant til ordens- & amatørudvalget 
 
Liste over opstillede personer: 
Bestyrelsen indstiller følgende til valg: 
Formand  Henrik Neelmeyer ikke på valg 
Næstformand  Anna Harboe  på valg Genopstilles af best./SH (2 år) 
Kasser  Nis J. Bennetzen på valg,  Genopstiller ikke, se note 1 
Bestyrelsesmedlem Nils J. Knudsen ikke på valg 
Bestyrelsesmedlem Philip Saerens  ikke på valg   
Bestyrelsesmedlem Nikolaj Fjellvang-Sølling på valg,  Se note 2 
Bestyrelsesmedlem Lars K. Madsen på valg Genopstilles af best./RS (2 år) 
Suppleant  Henrik V. Nørgaard på valg/Se note 3 
Suppleant  Henrik S. Jensen på valg/Se note 3 
Revisor  Torsten Sandorff ikke på valg 
Revisor suppleant Christian Aurosin på valg Genopstilles af bestyrelsen (1 år) 
Formand ordensudvalget. Karsten Dyhrberg ikke på valg         
Medlem ordensudvalget Steen Frandsen på valg Genopstilles af bestyrelsen (2 år)  
Medlem ordensudvalget Erland Pedersen på valg Genopstilles af bestyrelsen (2 år) 
1 sup. ordensudvalget Bente Nielsen  på valg Genopstilles af bestyrelsen (1 år) 
 
Note 1: 
Nis J. Bennetzen genopstiller ikke som kasserer. Bestyrelsen og Skiklubben Hareskov opstiller Kim Valentin 
som kasserer. 
 
Note 2: 
Bestyrelsen og Holstebro Skiklub opstiller Nikolaj Kolte. 
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Note 3: 
Henrik V. Nørgaard genopstiller til suppleant for bestyrelsen. Henrik S. Jensen genopstiller ikke til suppleant for 
bestyrelsen. Bestyrelsen og Skiklubben Hareskov indstiller Jørgen Kilsgaard til suppleant for bestyrelsen. Hvis 
forslag om revidering af Lovene (forslag 2) for Danmarks Skiforbund bliver vedtaget vil Henrik V. Nørgaard og 
Henrik S. Jensen udtræder.  
 
 
 
 
 
 
Som tidligere adviseret afvikles Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde 2012 i Brøndby: 
 
Dato: 12. maj 2012 
Klokken: 10.00 – 12.00 
Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20. 2605 Brøndby 
 
 
Indtjekningen til repræsentantskabsmødet starter kl. 09.30, mødet starter kl. 10.00.  
 
Fuldmagt fra klubben skal medbringes hvis en klub repræsenteres af andre end formanden. 
 
 
 
 
Velmødt. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Kenneth Bøggild 
Danmarks Skiforbund 
Administrationschef 


