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1. Godkendelse af dagsorden og bilag
Inden mødet var rundsendt dagsorden og orienteringsbilag. På mødet blev udleveret tre ekstra bilag, som
alle blev godkendte. Da der efter udsendelse af den endelige dagsorden var tilgået et nyt emne til
dagsordenen, blev dagsorden revideret, således at dette punkt blev medtaget (pkt. 4h). Herefter blev den
samlede dagsorden og tilhørende bilag godkendt.
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat af seneste møde
Ingen bemærkninger til det godkendte referat.
3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget og sponsorudvalget
3.a. Godkendelse af regnskabet 2009
NJB og KB havde inden mødet overleveret regnskabet til revision, hvorfor årets resultat er under forbehold
for revisionens arbejde.

Kommentarer:
o Regnskabet udviser et underskud på 154.000 kroner mod et budgetteret underskud på 128.000
kroner
o I resultatet er medtaget ekstra, ikke budgetteret bevilling på 50.000 kroner som forberedelsespulje til
de atleter, som er udtaget til OL, og som ikke har modtaget TD-støtte eller har fået det Olympiske
Scholarship
o Der er foretaget hensættelser i henhold til kendte forpligtelser
o I regnskab fra DSkiF indgår DT-U-aktiviteter ikke. DT-U regnskabet revideres for sig, men skrives ind
i DSkiFs årsrapport efter samme model som i årsrapporten for 2008
o DT-U hensætter cirka 300.000 kroner til Interski-aktiviteter, hvorefter DT-U-resultatet ligger
på cirka 350.000 kroner i overskud. Overskuddet kommer primært via en effektiv drift, samt
en stor søgning til uge 42-kurserne, fortrinsvis Teknikkurserne
o Der har ikke været en tilfredsstillende økonomiafrapportering fra DT-U til økonomiudvalget i 2009
Konklusioner:
o Resultat for DSkiF 2009 blev godkendt
o DT-U og DSkiF skal have samkørt regnskaberne, således at der kan ske en tilfredsstillende
økonomiafrapportering til DSkiFs økonomiudvalg. Kontoret har aktion på denne opgave
3.b. Nyt på sponsorområdet
Sponsorudvalget har arbejdet indgående med indhentelse af sponsorater siden nedsættelse af udvalget i
maj 2009. Sideløbende med udvalgets arbejde har sponsorkonsulentvirksomheden TimeOut ligeledes
arbejdet for at tiltrække nye sponsorer til DSkiF. HNE afgav en kort status på arbejdet i sponsorgruppen:
Kommentarer (HNE):
o TimeOut har ikke kunne tiltrække nye sponsorer, de meddelte, at det generelt er et vanskeligt
marked
o Der er dialog med en potentiel økonomisk og produkt sponsor
o Der er fortsat dialog i gang med et flyselskab omkring øget samarbejde
o Der kan indledes taktisk samarbejde med en stor spiller i forsikringsbranchen omkring sikkerhed på
ski
Konklusion:
o Der skal ske en øget dialog mellem det nedsatte grej-/fagudvalget og sponsorudvalget
o Repræsentant fra DT-U bør ligeledes indgå i grej/fagudvalget
4. Behandling af beslutningssager
4.a. Operationaliseringen af elitepolitikken, godkendelse af plan for processen
I forlængelse af bestyrelsens godkendelse af forbundets elitepolitik har der været nedsat en politisk
arbejdsgruppe, som har skullet udarbejde et forslag til en operationaliseringsplan. Der har ikke været
fremdrift i dette arbejde, siden gruppen blev nedsat, hvorfor at HVN havde anmodet om, at TJ fik udarbejdet
en procesplan og blev ansvarlig for fremdriften i arbejdet. TJ fremlagede procesplanen for bestyrelsen:
Kommentarer:
o Det er ikke tilfredsstillende, at der ikke har været fremdrift i arbejdsgruppen på trods af flere
behandlinger af emnet på bestyrelsesmøderne, bl.a. blev det på sidste bestyrelsesmøde aftalt at to
bestyrelsesmedlemmer skulle udarbejde et spørgeskema, hvilket ikke er sket
o Det er væsentligt, at der inddrages navngivne ressourcepersoner inden for det elitære niveau i alle
discipliner i DSkiF, herunder:
o Atleter
o Eliteledere
o Trænere
o Administrative elitepersoner
o Der skal afvikles et samlet seminar, hvor emnet bliver behandlet af en udpeget ekspertgruppe
o Er der personer fra ekspertgruppen, som ikke kan deltage, skal disse inddrages via et
interview

o

TJ kan bidrage med proces, det faglige skal sikres af de udpegede ressourcepersoner med tyngde
fra det nedsatte OL-følgeudvalg (HSJ, AB, SG)

Beslutninger:
o Oplæg til proces blev godkendt
o Råskitse til operationaliseringsplan skal ligge klar til behandling på bestyrelsens udviklingsseminar i
uge 15
4.b. Nordlig destination
Den videre proces for udvælgelse af og kontrahering med Nordlig destination:
Den nedsatte arbejdsgruppe havde udarbejdet indstilling til bestyrelsen omkring valg af nordlig destination. I
arbejdsgruppens indstilling var beskrevet, at man ønskede at indhøste erfaring fra afvikling af
Sjællandskredsmesterskaberne på Kvitfjell, før arbejdsgruppen ville foretage sin endelige indstilling. KB
havde på vegne af bestyrelsen deltaget i Sjællandskredsmesterskaberne på Kvitfjell. På Kvittfjell havde KB
afviklet møde med dele af arbejdsgruppen, som repræsenterede den alpine konkurrencekomite, Peter
Schomacker og Jørgen Lindhoff.
Kommentarer (opsummering fra oplevelserne på Kvitfjell):
o Et meget vellykket arrangement med følgende bemærkninger:
o Kvitfjell har udvist ekstrem imødekommenhed og interesse
o Pisten var ideel til afvikling af GS
o Perfekt sne, pistning, hældning, etc.
o De sociale forhold omkring indkvarteringsområdet var helt enestående, klods op af lejlighederne
o Rigtig gode mødeforhold til holdledermøde, præmieoverrækkelse, etc.
o STOR fleksibilitet i hele forløbet før og under konkurrenceafviklingen
o Meget velfungerende med alle samlet på et sted
o Boforholdene matcher det lidt yngre publikum
o Ikke traditionelt norsk
o Ikke ideel placering med 700 meter fra indkvarteringsområdet til liften, men det fungerede
o Hafjell står over for nogle strukturelle udfordringer
o Begge destinationer kan se muligheder i, at de samarbejder omkring løsning af DSkiF-opgaver
Beslutninger:
o Arbejdsgruppen udarbejder revideret indstilling til bestyrelsen hurtigst muligt
o Bestyrelsen ser helst, at der vælges én destination
o Der skal fortsat arbejdes på en destination, som kan rumme et samlet DM i 2011
4.c. Sydlig destination, tilbud til klubberne og DT i Zell am See og Kaprun
Bestyrelsen har arbejdet for at skabe bedre betingelser for klubbernes arbejde, herunder deres arbejde
omkring afvikling af klubture og træningsture. For at støtte denne proces har kontoret knyttet kontakt til Zell
am See via samarbejdet med Højmark. På baggrund af disse kontakter og bestyrelsens seminar i 2008 og
2009 i Zell am See har forbundet fået en positiv henvendelse fra et egnet hotel i Zell am See/Bruck, som har
skitseret et attraktivt samarbejdspotentiale. HNE og HVN har på baggrund af henvendelsen afholdt møde
med ejerne af hotellet.
Kommentarer:
o Villa Lukashansl har max. 50 senge samt egen morgenmadsstue, fællesarealer, etc.
o Priserne er sammensat med halvpension og er en pris per seng. Aftensmaden indtages på
hovedhotellet, som ligger 75 meter væk fra villaen. Morgenmaden serveres i villaen/hotellet
o DSkiF forpligter sig ikke økonomisk ved en samarbejdsaftale, da hotellet har et meget lempeligt
forhold til depositum og bookingprocedure
o Villaen/hotellet har alle faciliteter, herunder:
o Teknikkælder med plads til skiservice
o Mødelokale, som kan lukkes af
o Mulighed for, at klubberne selv sælger/medbringer drikkevarer, etc.
o Trådløst internet i hele villaen/hotellet
o Værelserne er fordelt med dobbelt, tripple og en lejlighed (samlet 35 - 50 senge)

Konklusioner:
o Bestyrelsen giver HVN, HNE og KB mandat til at sikre, at klubberne og disciplinteams i Danmarks
Skiforbund får adgang til et egnet hotel til den kommende sæson
o Der skal afvikles besigtigelsestur til Zell am See, hvor turarrangører fra potentielle klubber inviteres
med
4.d. Bestyrelsesseminaret 2010, hovedemner og plan for gennemførelse, herunder besøg ved Snowboardog Telemark-DM
Bestyrelsen afvikler årligt et seminar med tre sammenhængende mødedage. Traditionelt har seminaret
ligget i januar måned. I år har bestyrelsen valgt at se på Danmarks Skiforbunds samlede organisation samt
fireårsplan og –budget frem mod Vinter OL i 2014, hvorfor at bestyrelsesseminaret afvikles i uge 15 efter
skisæsonens afslutning.
Kommentar:
o I valg af destination skal tages hensyn til beslutningen omkring Nordlig destination
Beslutninger:
o Det fremlagte rammeprogram blev godkendt
o Overnatningen sker på den destination, som bliver valgt til Danmarks Skiforbunds nordlige
destination. I valg af indkvartering skal der tages hensyn til afvikling af møder, samt de generelle
boforhold skal matche antallet af deltagere i seminaret
o Fastlæggelse af endelig dagsorden, etc. sker inden næste bestyrelsesmøde
4.e. Godkendelse af udkast til forbundets nye sikkerhedsfolder
Siden sidste bestyrelsesmøde har HNE udviklet en ny alpin sikkerhedsfolder, som med illustrationer
beskriver for eksempel de alpine FIS-færdselsregler. Ligeledes dækker den nye folder også de emner, som
blev berørt af Skiforbundets seneste alpine sikkerhedsfolder. HNE gennemgik kort folderen og dens indhold.
Kommentarer:
o Billederne på forsiden skal afspejle DSkiFs nye hjelmpolitik samt signalere at skiløb er for alle
o Folderen skal berøre de nye alpine trends, herunder blandt andet offpistskiløb og andet risikobetonet
skiløb
o Folderen skal samlet kunne kommunikere med de cirka 500.000 danske skiløbere
Beslutninger:
o Billederne af alpine skiløbere i folderen skal i muligt omfang bære hjelm
o Folderen skal gøres trykklar, men formidles i PDF-format på forbundets hjemmeside
o Folders afsnit med FIS-regel-illustrationerne skal trykkes som plakat samt ligge separat på
forbundets hjemmeside
4.f. Administrativt samarbejde med andre specialforbund
I forbindelse med DIF-ændring fra breddekonsulent til udviklingskonsulent har DIF stillet skærpede krav til de
enkelte specialforbund, som ønsker at gøre brug af udviklingskonsulentordningen. Et krav fra DIF er, at
specialforbund, som ønsker at gøre brug af udviklingskonsulentordningen, skal have en professionel
administration, som tager sig af den generelle administration i forbundet. Det har betydet, at flere små
forbund, som indtil ændringen kun havde en ansat breddekonsulent/udviklingskonsulent og ingen
professionelt ansat administration, skal finde alternative løsninger for at sikre fortsat brug af
udviklingskonsulentordningen i DIF. Skiforbundet har fået tre henvendelser om hjælp, hvoraf de to af
henvendelserne har konkretiseret sig i en nærmere dialog omkring udførelse af administration for de berørte
forbund. Dialogen har gået på, at Skiforbundet evt. kan overtage forbundenes generelle administration. De
enkelte specialforbund betaler så en fastsat pris for denne ydelse. Sideløbende med DSkiFs arbejde er DIF i
gang med en generel gennemgang af mulighederne for at oprette et fællessekretariat, som på sigt vil kunne
løse problemet for de små specialforbund. KB gennemgik de aktuelle henvendelser.
Kommentarer:
o Overtagelsen af de mindre specialforbunds administration kan være i en begrænset periode, for
eksempel indtil DIF har fået igangsat projektet ”Fællessekretariat”

o
o

Salg af ydelser til andre forbund må naturligvis ikke gå ud over DSkiFs eksisterende aktiviteter
Generelt bakker DSkiF op omkring fællessekretariatsfunktionerne, især hvis det foregår i mindre
enheder

Beslutninger:
o Bestyrelsen afventer svar fra de forbund, som har anmodet DSkiF om hjælp
o De forelagte ”tilbud” med tilhørende priser blev godkendt
4.g. DSkiFs nye protektor, udpegning af relevante aktiviteter
Forholdet omkring Danmarks Skiforbunds nye protektor HKH Prinsesse Marie blev diskuteret, herunder en
generel diskussion af HKH Prinsesse Maries tilgang til de opgaver, som er i Danmarks Skiforbund.
Kommentarer:
o Protektoratet skal bruges på specifikke generelle emner
o Emnerne skal i hvert enkelt tilfælde afklares med hoffet
o Protektoratet skal ikke misbruges, og der skal ske en koordination af de enkelte henvendelser
Beslutninger:
o Protektoratet bør primært bringes i anvendelse i forbindelse med børneaktiviteter, dernæst skiskole
og konkurrence/sportslige aktiviteter
o Der udarbejdes en liste af mulige emner, som diskuteres på næste bestyrelsesmøde
4.h. Støttefunktioner til de udtagne OL-atleter
Det samlede OL hold er udtaget, hvorfor at den endelige stab ligeledes kunne udtages. Inden mødet havde
kontoret, OL-følgegruppen og HVN modtaget en indsigelse fra Jonas T. Olsen, som ønskede en politisk
stillingtagen til den valgte støttefunktion til hans OL-deltagelse i langrend.
Kommentarer:
o Atletens behov er i centrum under hensyntagen til de generelle opgaver i forbundet med afvikling af
OL
o Der skal skabes de generelle bedste vilkår for atleterne
o Atleterne skal indgå i den samlede trup med en positiv ånd og være med til at styrke sammenholdet
under OL
o Det er vigtigt at bibeholde muligheden for kontinuitet i udviklingen inden for det elitære arbejde i
langrend
o Samarbejdet inden OL blandt atleterne, den øvrige stab og DSkiF bliver nødt til at vægtes i den
endelige udvælgelse
o Bestyrelsen kan ikke pege på en støttefunktion, som ingen har arbejdet med samt har manglende
kendskab til atletens performance, skipakke og -voks etc.
Beslutning:
o En enig bestyrelse besluttede at fastholde den udmeldte støttefunktion til de udvalgte atleter til OL
2010
5. Sager til drøftelse, herunder giver kontaktpersonerne status på DT
5.a. Diskussion af indholdet i projektplan for DSkiFs organisationsudvikling
På sidste bestyrelsesmøde i november 2009 blev det besluttet, at DSkiF skal gennemgå en samlet
organisationsudviklingsproces, hvor alle forhold bliver analyseret og behandlet. Projektplanen er blevet
forelagt DIF for at sikre økonomisk og faglig støtte til projektet. DIF har på et møde i december vist interesse
for projektet, men mangler en endelig afklaring af deres engagement. TJ gav en kort status på projektet.
Kommentarer:
o TJ havde modtaget skriftlig tilbagemelding fra DIF, som ikke stemmer overens med aftalerne indgået
på mødet med DIF i december
o Der er ikke afklaring omkring de økonomiske og faglige forhold fra DIF
o DIF vil gerne indgå i en samarbejdsgruppe og har accepteret, at DSkiF igangsætter en
organisationsudviklingsproces

Konklusioner:
o DSkiFs bestyrelse kan selv beslutte, om de vil afvikle et organisationsudviklingsprojekt eller ej
o TJ fortsætter sit arbejde med projektet
o Bestyrelsen afventer en positiv udmelding vedrørende de økonomiske og faglige forhold mellem
DSkiF og DIF
5.b. Valg til bestyrelsen i 2010 og 2011
I forlængelse af HVNs udmelding omkring sin fratræden som formand for DSkiF senest i foråret 2011 er der
nedsat en formandsvalgkomite bestående af HVN, HSJ og HNE. Til det kommende repræsentantskabsmøde
er der valg til et antal poster. Jf. HVN tidligere drøftelser med NFS, genopstiller NFS ikke i 2010, hvorfor der
skal findes en ny kandidat i bestyrelsen samt udpeges en ny kontaktperson til DT-U.
Til det kommende repræsentantskabsmøde ser valgsituationen ud som følger:
Formand
Henrik Nørgaard
ikke på valg
Næstformand
Leo Libak Nielsen
på valg
Kasserer
Nis J. Bennetzen
på valg
Bestyrelsesmedlem
Anja Bolbjerg
ikke på valg
Bestyrelsesmedlem
Stephan Ghisler
ikke på valg
Bestyrelsesmedlem
Nikolaj Fjellvang-Sølling
på valg
Bestyrelsesmedlem
Henrik Neelmeyer
på valg
Suppleant
Lars K Madsen
på valg
Suppleant
Henrik S. Jensen
på valg
Kommentarer:
o Der er arbejdet i formandsvalgkomiteen, men der er endnu ikke fremkommet navn(e) på en potentiel
ny formand til 2011
o HVN har haft kontakt til DT-U omkring en mulig kandidat til DSkiFs bestyrelse
Konklusion:
o Der udarbejdes en samlet valgplan for de kommende to år til behandling på bestyrelsesseminaret i
marts 2010
5.c. DSkiFs internationale arbejde, herunder deltagelse i FIS-kongressen og Interski 2010
I foråret 2010 afvikles FIS-kongressen. Danmarks Skiforbund er repræsenteret i det internationale arbejde
via FIS-fagkomitéer. Dette arbejde har traditionelt set ikke været forankret i DSkiFs øvrige arbejde. FIS har
opfordret DSkiF til at arbejde i de komitéer, som rammer DSkiFs kompetenceområder.
Kommentarer:
o DSkiF skal arbejde inden for DSkiFs hoveddiscipliner
o Det er vigtigt, at vi får en fast repræsentation i Alpinkomite
o Det internationale arbejde skal forankres i DSkiFs samlede organisation
o DSkiF skal sikre deltagelse til dette års FIS-kongres i Tyrkiet
o Bestyrelsen skal, bl.a. gennem en kontinuert deltagelse i teamets møder og nøgleaktiviteter, have
større indsigt i DT-U-arbejde
o Der mangler p.t. repræsentation af andre discipliner end alpint til Interski
Konklusioner:
o Der skal udarbejdes en samlet plan for DSkiFs internationale arbejde, herunder forsøger HVN at
finde navngivne kandidater til udvalgte komitéer
o DSkiF tilmelder fire personer til FIS-kongressen
o Deltagerne fastsættes på navn i løbet af foråret 2010
o Bestyrelsen vil fremadrettet også forsøge at finde kandidater, som vil gennemgå uddannelsen som
teknisk delegeret (TD) og efterfølgende repræsentere forbundet som TD ved FIS konkurrencer
o Bestyrelsesseminaret i 2011 gennemføres i slutningen af uge 3 og placeres geografisk således, at
bestyrelsen kan besøge Interski i St. Anton en fuld dag

o

Alle DT skal have mulighed for deltagelse til Interski, dog fokuseres der på de discipliner, som har en
instruktøruddannelse på plads, så der bydes ind på et passende højt niveau til Interski

6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale
Ingen bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale.
7. Orientering fra driften/kontoret
7.a. OL 2010
Udtagelsen til OL 2010 er afsluttet. DSkiF stiller med en historisk stor trup. KB gennemgik kort truppen samt
den følgetrup, som er med til OL. Inden mødet havde Henrik Fritzen udarbejdet et diskussionsoplæg, hvor
han opfordrede bestyrelsen til kommunikativt at arbejde proaktivt med de sportslige forhold omkring truppen.
Kommentarer:
o Alle i truppen har det sportslige niveau til at deltage i OL via deres internationale kvalificering
o Det er et stærkt hold af officials, som DSkiF har med til OL 2010
o Det er vigtigt, at de enkelte atleter og ledere/trænere sikrer viden omkring OL-deltagelse, så arbejdet
med OL 2014 kan fortsætte
Konklusioner:
o Der er enighed i bestyrelsen om, at det er de rigtige atleter, som er deltagere i OL 2010
o Bestyrelsen vil ikke arbejde proaktivt omkring eventuelle negative forhold vedrørende det sportslige
niveau i truppen
o Bestyrelsen bakker samlet op omkring alle udtagne atleter og har en forventning om at
truppen generelt vil bekræfte det sportslige niveau, der har ligget til grund for udtagelsen
7.b. Status på breddeaktiviteter
TJ havde inden mødet fremsendt oversigt over breddeaktiviteter. På mødet gennemgik han et kort udpluk af
de igangværende aktiviteter.
Kommentarer:
o Skileg kører i Hobro i en ny version. Det er planlagt, at Skileg skal udrulles til 5-7 lokale skiklubber i
efteråret 2010. TJ har entreret med en ny projektansvarlig, Maria Hansen, der er engageret til
fundraising m.v.
o Traditionel skileg i Hedeland har ikke været igangsat i indeværende periode, men forventes
at køre i højsæson ugerne
o Rulleski projektet er igangsat med tilmelding af 10 klubber. Der er afviklet et instruktørkursus, og det
næste instruktørkursus er planlagt til 9. – 11. april 2010.
7.c. Status på projektet ”administrative lettelser”
KB igangsatte udvikling af et modul, som skal lette skiklubbernes daglige administration vedrørende
medlemsdatabaser og tilmeldinger. Projektet er færdigkodet og skal i test i uge fem. KB orienterede ganske
kort omkring udviklingen samt justeringer i projektet.
Kommentarer:
o Projektet er blevet tilpasset, så der er lagt et PBS-modul oven på databasen, således at det
testprojekt, som forbundet har kørt med i Skiklubben Hareskov nu integreres i det samlede tilbud til
klubberne
o Det forventes, at der kan ske en glidende overgang til det nye system i løbet af indeværende sæson
til fuld implementering i alle skiklubber i sæson 2010/2011
8. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde
DT-U:
DSkIF-bestyrelsen havde modtaget en henvendelse fra Rasmus Lundby på foranledning af en henvendelse
fra Nikolaj Smedegaard. Nikolaj Smedegaard pointerede, at han fremgik i et af DSkIFs referater med navn. I
referatet havde bestyrelsen behandlet en klage vedrørende Nikolaj Smedegaards ageren som kursusleder
under et kursusforløb i efteråret 2008. Sagen blev afsluttet med et skriv fra DT-U til klagerne, hvor de ikke fik

medhold i deres ønske om reduktion/tilbagebetaling af deres kursusgebyr. Nikolaj Smedegaard mener, at
det er misvisende for hans generelle virke, at han fremgår i et referat fra forbundet med klagen, hvorfor at
han havde bedt Rasmus Lundby om at sikre, at hans navn blev fjernet fra referatet. Bestyrelsens principielle
holdning er, at der ikke kan ændres i et af bestyrelsen tidligere godkendte referater. I denne aktuelle sag vil
bestyrelsen dog acceptere, at teksten ændres således, at navnet falder ud, men funktionen (kursusleder)
bibeholdes, da klagen blev behandlet i bestyrelsen, og dens beslutning blev ført til referat. Fremadrettet vil
bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde overveje i hvilket omfang der skal indgå navne i referaterne.
Bestyrelsens repræsentation til DM:
Telemark og Snowboard: Bestyrelsen vil besøge begge arrangementer i forbindelse med bestyrelsens
seminar i Norge
Freestyle: AB blev forhindret i at repræsentere bestyrelsen under Freestyle-DM 2010
Alpin: HVN m.fl. vil repræsentere bestyrelsen
9. Er næste mødedato OK?
Næste bestyrelsesmøde afvikles den 22. marts 2010

