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Referat:  Bestyrelsesmøde i Dansk Skiforbund 
 
Dato: 02.06.05 
 
Klokken: 17.00 – 22.00 
 
Inviterede: Torben Klausen (TK), Henrik Nørgaard (HN), Nis J. Bennetzen (NJB), Leo 

Nielsen (LN), Frede Johansen (FJ), Søren Mølgaard (SMO), Nikolaj Fjellvang 
(NF). Kenneth Bøggild (KB) (uden for bestyrelsen) 

 
Fremmødte: Alle inviterede 
 
 
 
Dagsorden: 
  

0. Godkendelse af dagsorden   
1. Evaluering af repræsentantskabsmødet  

a. SKI-magasinets fremtid  
b. Evaluering af udviklingsseminaret 
c. Feedback på disciplin grupperne    
d. Det videreforløb i udvælgelse af disciplin lederne  

2. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget og/eller forretningsudvalg 
a. Status på økonomien     

3. Behandling af beslutningssager 
a. Status på Johnny Albertsens egenfinansiering af kr. 200.000 
b. Status på Anja Bolbjerg sagen    
c. Kandidater til bestyrelsen (suppleanter)   
d. Forretningsordenen     
e. Mødekalender indtil juni 2006 (se bilag)   

4. Sager til drøftelse 
a. Opfølgning på 2010 seminaret 
b. Skikortets fremtid eller endeligt    

5. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale   
6. Input fra kontoret      
7. Eventuelt      

a. Skitest      
8. Er næste møde dato OK     
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Pkt. 0: TK åbnede bestyrelsesmødet, med at beklage den manglede fremsendelse af 
materiale inden bestyrelsesmødet. Dette skyldes det sene 
indkaldelsestidspunkt. Det blev aftalt at Pkt. 1a & Pkt. 2 havde første prioritet. 
Dagsordenen blev godkendt. 

 
Pkt. 1: På baggrund af det svigtende løssalg af SKImagasinet, har HN haft en dialog 

med Aller om den fortsatte udgivelse af SKImagasinet.Der ses således kun 
basis for en udgivelse af magasinet til medlemmerne af skiklubberne. 
Efter drøftelse, er det bestyrelsens ønske, at Aller i den kommende sæson 
udgiver en udgave af SKImagasinet med færre sider pr. nummer og 
overvejende med forbunds- og klubstof. Magasinet forventes at udkomme 
med tre numre, hvilket modsvarer den eksisterende aftale.  
Fremadrettet vil bestyrelsen vurdere om der fortsat skal være en form for trykt 
skimagasin eller om der kan etableres en WEB baseret løsning. I tillæg til den 
WEB baserede løsning, kan tænkes en årlig udsendelse af et Magasin med 
stof som ikke har nyhedskarakter. 
Medieudvalget skal tages med i den kommende proces omkring 
SKImagasinet og en eventuelt overgang til en WEB baseret løsning. 

 

• SMO knyttede kommentaren til WEB løsningen, at den er velegnet til 
nyhedsformidling. I forbindelse med en eventuel overgang til en WEB 
løsning skal adgangsforholdende være afklaret, herunder om der skal 
være et medlemsområde på siten som der kun er adgang til med 
password.  

  
Pkt. 2: TK har haft en kort kontakt med udviklingskonsulent Tom Jensen, for at kunne 

udvide kredsen af deltagere til disciplinuddannelsen, dette for at sikre viden 
delingen i disciplingrupperne, samt en videreførelse af arbejdet ved eventuelle 
ændringer i gruppesammensætningen. Dette var muligt og det blev derfor 
besluttet at arbejde på at finde to fra hver disciplin til deltagelse i den planlagte 
disciplinuddannelse. Organisatorisk skal der være en leder/formand & en 
næstformand. 

 
Efterfølgende blev det diskuteret mulige disciplinleder emner: 

 
Freestyle: De aktive i miljøet skal kontaktes for en proces, hvor miljøet udpeger en leder 

eller på anden måde organiserer sig. Miljøet får støtte fra bestyrelsen, ved 
tilbud om at en fra bestyrelsen deltager i disciplinernes møder. NJB stillede sin 
viden og kompetence til rådighed for miljøet.  

 
NJB tager kontakt til miljøet for at få en dialog i gang om den skitserede 
proces. 

 
Telemark: Leder/formand Mette Svindt. TK tager kontakt. 
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Nordisk: Leder/formand Christian Borch. TK tager kontakt. 
 
Alpint: Leder/formand Jesper Jungberg. Finn Svendsen fra Hareskoven skal 

kontaktes inden en kontakt etableres til Jesper Jungberg. 
 Næstformand Sine Moesgaard. 
 TK tager kontakt til de nævnte personer. 
 
Snowboard: Det blev aftalt at kontakte Julie & Mikkel for at få navne på mulige kandidater 

til disciplinleder: 
 

TK tager kontakt til Julie og Mikkel. 
 
Pkt. 3: Se bilag, økonomi jan. – april 05. 
 
Pkt. 4a: TK informerede om den seneste udvikling i Johnny Albertsens (JA) satsning. 

Team Danmark (TD) har informeret TK om at de yder kr. 462t mod en egen 
finansiering på kr. 200t. Pengene er ikke med i DSkif budget for 05/06, hvorfor 
betalingen skal ske som en egen betaling fra JA. TD skal ansøges om 
pengene inden den 10.06.05, derved at det kun er et mundligt tilsavn. 

 
Følgende blev besluttet omkring JA egen finansiering: 

• Pengene skal indbetales eller stilles som en bankgaranti inden indgåelse 
af aftalen med TD. 

• DSkif skal ikke udbetale penge til JA i forbindelse med JA’s satsning før 
pengene er garanteret eller indbetalt. 

• NF udarbejder et juridisk bindende papir på aftalen mellem DSkif og JA. 

• JA skal have besked om denne beslutning hurtigst muligt. TK tager kontakt 
til JA. 

• JA skal stille bankgarantien eller indbetalingen skal ske inden 01.07.05 
• Stiller JA ikke med bank garanti eller det aftalte beløb inden 01.07.05, 

stoppes ansøgningen hos TD og alle aktiviteter forbundet med JA’s 
satsning afvikles. 

 
SMO stillede spørgsmål omkring Sven Ulrich (SU) fortsatte ansættelse som 
landstræner/personlig træner for JA. 

• Svar var at SU ikke er opsagt. SU’s kontrakt udløber pr. den 31.07.06. 

• SMO kommenterede at DSkif har bragt sig i en uheldig situation ved ikke 
at have opsagt SU, da tilskuddet fra TD faldt bort. 

 
TK udarbejder ansøgning til TD inden den 10.06.05. 

 
Pkt. 4b: Anja Bolbjergs (AB) situation blev vendt og følgende fakta blev belyst: 
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• AB har via en advokat fremsendt krav til bestyrelsen for manglende 
forsikring. 

• Det er muligt at AB’s advokat vil anbefale at føre sagen ved domstolene 
• DSkif vil fortsat støtte AB i hendes sportslige karriere. 

• DSkif’s bestyrelse mener fortsat at DSkif er uden ansvar i den manglende 
forsikringsdækning, men at det alene påhvilede AB at være 
forsikringsdækket. 

 
På baggrund af debatten blev det aftalt at NF udarbejder en svarskrivelse til 
AB’s advokat som afspejler DSkif holdning. Brevet rundsendes til bestyrelsen, 
og TK underskriver og afsender. 

 
Pkt. 4c: Der var ikke umiddelbare kandidater til suppleant posterne i DSkif. 
 
Pkt. 4d: Forretningsordenen var tidligere fremsendt til bestyrelsen og blev udleveret 

under mødet. Gennemgang af forretningsordenen blev udskudt til næste 
bestyrelsesmøde, pga. andre højere prioriterede sager. 

 
Pkt. 4e: Forslaget til mødekalenderen blev drøftet kort og bestyrelsesmedlemmerne 

skal hver især melde tilbage til KB vedr. deres deltagelse på respektive 
mødedatoer. 
HN stillede forslag om at placere bestyrelsesseminaret i forbindelse med den 
fælles tur i uge 7. Der blev ikke besluttet noget i den forbindelse, men HN 
rundsender en række alternativer til bestyrelsesmedlemmernes 
kommentering. 

 
Pkt. 5a: I forlængelse af det aflyste spor omkring 2010 rapporten, blev det diskuteret 

om der var behov for at genåbne dette spor i forbindelse med et selvstændigt 
seminar. 
En samlet bestyrelse besluttede ikke at genåbne emnet da bestyrelsen på 
repræsentantskabsmødet har fremlagt deres holdning omkring rapporten, 
samt har besluttet sig til at arbejde videre med elementer i rapporten, men 
ikke rapporten som helhed. 
 
Følgende blev bemærket til punktet: 

• SMO bemærkede at der skal mere fokus på ungdommen, herunder 
folkeskolerne, ungdomsuddannelser samt universiteterne. Den samlede 
bestyrelse var enig i denne betragtning. Flere projekter er igangsat, f.eks.: 

• Snowcamp i uge 42 

• SKIleg 

• SMO ønskede at marketingkonsulent Anette Christensen (AC), skulle 
bruge ressourcer på dette stykke arbejde, så der sker noget til den 
kommende sæson. 

Det blev aftalt at AC skulle kontakte SMO for input til miljøet i skiverdenen. 
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• HN bemærkede at det er nødvendigt at optage en dialog med DDS om 
deres rolle i uddannelsen af instruktører til de nye discipliner, Freestyle, 
snowboard, telemark. 

• TK pointerede at projekter fortsat skal starte i DSkif regi, men skal udføres 
i skiklubberne. 

 
Følgende blev besluttet omkring 2010 rapporten: 
Der udarbejdes et sammenskriv af referater omhandlende 2010 rapporten 
hvor HHR rapporten inkorporeres, på denne baggrund udarbejdes et 
beslutningsreferat med konkrete aktiviteter fra bestyrelsen. 

 
 
Pkt. 5b: Skikortet var til debat på DSkif repræsentantskabsmødet den 21.05.05, på 

baggrund af disse input blev perspektivet og mulighederne for Skikortet 
diskuteret. 

• SMO: Skikortet skal ikke være det væsentligste argument for et 
medlemskab af en skiklub, aktiviteterne er det væsentligste argument. 
DSkif skal ikke bruge flere penge på et aktiv som medlemmerne ikke 
ønsker. 

• HN et kort med rette signalværdi, er et aktiv for DSkif medlemmer. 
 

På baggrund af AC Skikort udviklingsoplæg, besluttede bestyrelsen at lade 
kortet køre et år, hvorefter kortets fremtid vil blive taget op til endelig revision. 

 
Pkt. 6: Der var ingen bemærkninger til det rundsendte materiale, da kun 

dagsordenen og indspark fra HN og LN var rundsendt, pga. den korte 
indkaldelsesfrist. Øvrigt materiale blev udleveret på mødet. 

 
Pkt. 7: Se bilag. 
 
Pkt. 8: Diskuteres på næste bestyrelsesmøde. 
 
Pkt. 9: Eventuelt: 
 

• HN ønskede mere aktivitet i forbindelse med rundsendelse af mails med 
problemstillinger til bestyrelsen. 

o Det blev aftalt at bestyrelsen melder ind på de mails som sendes 
rundt, også i tilfældet at der er konsensus omkring det fremsendte. 

• HN ønskede ligeledes at flere driftssager var løst via mail inden 
bestyrelsesmøderne, således at der kun er få emner til dagsordenen, som 
reelt skal diskuteres på selve bestyrelsesmødet. 

• Kilsgaard projektet blev vendt. Der er stor sympati for projektet, men 
bestyrelsen efterlyser mere konkret input til projektet, herunder efterlyses en 
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projektplan samt mere information omkring økonomien i projektet. DSkif kan 
ikke skyde penge i projektet. Ligeledes ønsker bestyrelsen at være 
uafhængig af nord/syd diskussionen. TK tager kontakt til Kilsgaard for at få 
en projektplan og mere input til økonomien i projektet. Bestyrelsen skal ved 
en senere lejlighed drøfte positioneringen af et trænings-/konkurrencecenter i 
Norden eller Alperne. 

• Ferie plan for bestyrelsen: 
o LN:   uge 29 – 31 
o FJ:   uge 27 – 29 
o SMO:  uge 28 – 30 
o TK:  uge 26 & 27 
o HN:  uge 37 & 38 
o NF:  ingen planlagt ferie 
o NJB: uge ?? - ?? 

• Ferieplan for kontorets medarbejdere: 
o AKL: uge 27 – 30 
o AC:  uge 28 – 30 
o KB:  uge 24 & 25, 32, 37 & 38 (stævner) 
o Kontoret holder, som udgangspunkt åbent hele sommeren pga. 

diverse forberedelser til den kommende sæson, samt tilpasning i de 
administrative rutiner. 

• HN bad om at KB indsamler mobiltelefon nr. på alle bestyrelsesmedlemmer 
og rundsender dem til bestyrelsen m.fl. 


