
Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 06.06.2007 
 
Sted:  DSkiF’s kontor i Idrættens Hus. 
Klokken:  17.00 – 22.00. 
 
Indkaldte: Henrik Nørgaard (HVN), Leo Libak Nielsen (LLN), Nis J. Bennetzen 

(NJB), Anja Bolbjerg (AB), Nikolaj Fjellvang (NF) og Henrik S. Jensen 
(HSJ), Søren Stausholm (SST), Lars K. Madsen (LKM (Suppleant)), 
Minna Riis (MR (Suppleant)).  

 
Udenfor bestyrelsen: Kenneth Bøggild (KB), referent. 
 
Afbud:  Anja Bolbjerg   
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste møde. 

3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalg og/eller forretningsudvalg. 

a. Kort overflyvning af regnskabet og forecast for 2007. 

4. Behandling af beslutningssager. 

a. Gennemgang og godkendelse af forretningsordenen 

b. DT udviklingsseminar og den nye situation. 

c. Mødekalenderen og arbejdsformer. 

5. Sager til drøftelse. 

a. Evt. ny marketingkonsulent profil. 

6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale. 

a. Orientering om DIF ansøgningen til udviklingsprojektet. 

b. Klubbesøg og klubudviklingsforløb. 

7. Eventuelt. 

a. Status på TD samarbejdet. 

8. Er næste mødedato OK? 

 
1. Godkendelse af dagsordenen: 
Inden mødet var der fremsendt dagsorden og orienteringsmateriale til bestyrelsen. På mødet blev 
udleveret 4 ekstra bilag, som alle blev godkendt som bilag til mødet. 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde: 
Referaterne fra sidste ordinære bestyrelsesmøde den 27.03.2007, og DSkiF 
repræsentantskabsmøde den 21. april 2007 blev gennemgået og godkendt. 
 
Herefter orienterede HVN omkring diverse forhold: 

• DIF bestyrelseskontakt. 
o Ny kontakt i DIF’s bestyrelse er Lars Dahl Nielsen. 



• DIF’s Udviklingskonsulent Tom Jensen har søgt udfordringer uden for DIF. DIF arbejder på, 
at finde en ny ressourceperson til afslutning af DSkiF’s HHR-projekt. 

 
 
3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget og/eller forretningsudvalget: 
Der er ikke afviklet møder i økonomiudvalget og/eller forretningsudvalget. På mødet blev følgende 
regnskabsbilag gennemgået: 

• ½ årsregnskab for DSkiF 

• Status på øk i disciplinerne. 

• Forecast for 2007. 
NJB & KB gennemgik de enkelte bilag. 
 

• Kommentarer (NJB & KB): 
o ØK i de enkelte DT er tilfredsstillende, dog er der stor variation i aktivitetsniveau. 
o Der er sket en tilpasning/besparelse på fælles omk. og forbundets generelle 

administrations omkostninger, dette for at tilpasse til en forventet nedgang i 
indtægterne for 2. halvår 2007. 

o Det forventes at forbundet leverer det budgetterede resultat for 2007. 
o Regnskab lukkes hver måned den 26., hvorefter afrapportering til kasseren sker den 

3./4. hver måned. 

• Beslutning: 
o Der var ingen spørgsmål til regnskabet eller forecast for 2007. 
o Der vil blive taget hensyn til aktivitetsniveauet i de enkelte DT, når budgettet for 

2008 udarbejdes. 
 
4. Behandling af beslutningssager: 
 
4.a. Gennemgang og godkendelse af forretningsordenen. 
I henhold til lovene for DSkiF, skal der udarbejdes og godkendes en forretningsorden for 
bestyrelsens kommende arbejdsperiode. Forslag til forretningsorden blev gennemgået og justeret i 
henhold til bestyrelsens og forbundets behov. Ligeledes blev bestyrelsens arbejdskalender 
gennemgået og godkendt. 
 

• Kommentarer: 
o Suppleanterne skal fortsat inddrages i bestyrelsens arbejde. 
o Arbejdet i DT skal have større politisk fokus. 
o Midtvejsmøder, eliteseminar & opfølgning på DT skal indarbejdes i bestyrelsens 

arbejde og årsplan. 
 

• Beslutning: 
o Suppleanterne skal inviteres til alle bestyrelsesmøderne og i arbejdet deltage på 

lige fod med bestyrelsens øvrige medlemmer. 
o Status på de enkelte DT skal med i standard dagsordenen, samt afmelding fra DT 

skal skrives ind i bestyrelsens mødeplan. 
o Forberedelse til midtvejsmøder, og eliteseminar skal indarbejdes i 

forretningsordenen, så det bliver en tilbagevendende begivenhed. 
 
4.b. DT udviklingsseminar og den nye situation. 
I forbindelse med opstart af DT, blev det besluttet, at der i samarbejde med DIF skulle afholdes et 
DT udviklingsseminar. Af forskellige årsager kunne dette seminar ikke afvikles i 2006, det blev 
derfor besluttet, at seminaret skulle afvikles i 2007. Det var aftalt at HHR styregruppens DIF 
repræsentant Tom Jensen, skulle være proceskonsulent på dette udviklingsseminar. Tom Jensen  



forlader DIF, og der arbejdes fra  DIF’s side på, at finde en anden person fra DIF, som vil kunne 
løfte opgaven. 
 

• Kommentarer: 
o Udviklingsseminaret skal afvikles i år. 
o Udviklingsseminaret er efterspurgt ude i de enkelte DT. 
o Det er vigtigt at den DIF ressource, som tilknyttes udviklingsseminaret er kendt med 

historikken i DSkiF. 
o Faktuelle forhold omkring elite/bredde/tværfagligheden i DT skal behandles på 

udviklingsseminaret. 
o DT behov for udvikling, skal afklares. 

 

• Beslutning 
o Udviklingsseminaret er sat til den 24. & 25. august 2007. 

• Kontoret prøver denne dato på de enkelte DT. 
o DIF skal kontaktes for en afklaring vedrørende ressourceperson. 
o Oplæg til program skal koordineres med DT. 

 
 
4. c. Mødekalender & arbejdsformer: 
Inden bestyrelsesmødet havde kontoret udarbejdet forslag til arbejdskalender for den kommende 
bestyrelsesperiode. I kalenderen er indarbejdet alle kendte arrangementer, hvor bestyrelsens 
tilstedeværelse er påkrævet. Kalenderen blev gennemgået og tilpasset. 
 

• Kommentarer: 
o DskiF’s repræsentation til den kommende FIS-kongres foråret 2008, koordineres i 

henhold til de emner, som skal behandles på kongressen. 
o Bestyrelsens arbejdskalender skal oploades på DSkiF hjemmeside, samt udsendes 

til klubberne via klubmail. 
o Mødetidspunktet for bestyrelsesmøderne ændres til start kl. 17.30. 

 
 
5. Sager til drøftelse: 
 
5.a. Evt. ny marketingkonsulent profil. 
På baggrund af marketingskonsulent Annette Christensen beslutning om, at søge nye udfordringer 
udenfor DSkiF, blev der i bestyrelsen drøftet muligheden for, at se på en ny marketingkonsulent 
profil. Anette Christensen stopper den 31.07.2007, i den kommende periode har hun ferie og 
afspadsering, hvorfor at hendes sidste arbejdsdag er den 15.06.2007. Behovet for en ny 
marketingkonsulent blev diskuteret. AC har i sin ansættelsesperiode haft succes med at tiltrække 
økonomi til de projekter, som er i forbundet. I hendes ansættelsesperiode har der været mindre 
fokus på generelle sponsorater til Dansk Skiforbund. 
 

• Kommentar: 
o Der ønskes en konsulent, som kan skabe øget økonomi til generelle opgaver i 

forbundet, herunder især de sportslige aktiviteter. 
o Det er væsentligt, at de projekter som har ligget hos AC videreføres i den 

nuværende organisation. 
o En evt. ny konsulent skal gøres bekendt med og have evnerne til en øget indsats 

indenfor almen sponsorsøgning og fundraising. 
o Ansættelse af den rette profil i det nuværende arbejdsmarked kan være vanskelig. 
o Muligheden for at outsource dele af opgaveporteføljen skal afklares. 



o Der skal ske en opfølgning på den af AC udarbejde marketingplan, for en status og 
en evaluering af den samlede marketingsplan. 

 

• Beslutning: 
o HVN & KB får mandat til, at sammensætte en ny marketingsprofil, og på baggrund 

af dette afsøge markedet for ansættelse af en ny medarbejder. 
o Den endelige profil rundsendes til bestyrelsen, for godkendelse. 
o ØK: Maksimal omkostninger forbundet med rekruttering, kr. 48.000,00 
o Kontoret gennemgår de projekter & opgaver, som ligger på AC bord, for en 

videreførelse af disse projekter og opgaver. 
 
6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale: 
 
6.a. Orientering om DIF ansøgningen til udviklingsprojektet. 
På baggrund af DIF’s budgetmøde 2006, og beslutning om oprettelse af en udviklingspulje havde 
HVN & KB udarbejdet en ansøgning til DIF’s bestyrelse. Ansøgning var bundet op på det 
udviklingsprojekt, som pågår i disciplinteams, omkring ”fra klub til landshold”. Ansøgning skal 
behandles på DIF’s bestyrelsesmøde den 23.06.2007. I ansøgningen er lagt op til, at der ansættes 
en elitekoordinator, som skal sikre kontinuiteten i DSkiF’s bredde og elite arbejde på sne, samt 
støtte op om de processer, som er i gang i de enkelte DT. 
 

• Kommentar: 
o LKM: I alpin DT ser man p.t. ingen behov for en elitekoordinator, da dette arbejde er 

udliciteret til Kjus Rennskole på Hafjell. 
 

• Beslutning: 
o DSkiF afventer DIF’s behandling af ansøgningen, samt forhører sig om holdningen 

til ansøgningen undervejs. 
o Kontoret undersøger alternative muligheder, hvis DSkiF’s ansøgning ikke bliver 

medtaget i pulje bevillingen. 
 
6.b. Klubbesøg og klubudviklingsforløb. 
På baggrund af det øgede fokus på aktiviteter for klubberne fra DIF’s og DSkiF’s side, havde 
DSkiF’s breddekonsulent, Klavs Klavsen udarbejdet en numerisk opgørelse over de afviklede 
klubbesøg og klubudviklingsforløb, som var afviklet siden august 2006. Ligeledes var lavet en 
opgørelse over de kommende klubbesøg og klubudviklingsforløb. 
 

• Kommentar: 
o DSkiF ligger fortsat under det aftalte niveau for klubbesøg og klubudviklingsforløb. 
o Der skal foretages en væsentlig øgning i antal klubbesøg og udviklingsforløb for, at 

forbundet når det med DIF aftalte niveau. 
o Udbetalingen af breddekonsulent tilskud sker på baggrund af opnåelse af de aftalte 

resultat mål. 

• Beslutning: 
o På bestyrelsesmødet i august vil bestyrelsen behandle de med DIF aftalte 

resultatmål, i forhold til breddekonsulents opnåede resultater. 
 
7. Eventuelt: 
 
7.a. Status på TD samarbejdet. 
I forlængelse af dialog møder med TD og den indgående aftale omkring støtte til Julie Lundholdt 
havde KB afholdt et evalueringsmøde med TD konsulent Martin E. Petersen omkring den 



afsluttede sæson og det igangværende samarbejde. På mødet orienterede KB omkring udviklingen 
indenfor: 

• Alpin. 

• Snowboard. 
• Nordisk. 

• Freestyle. 
• Telemark. 

TD har fulgt udviklingen i skiforbundet og mener, at DSkiF er inde i en positiv udvikling, både på 
det sportslige plan og vedrørende den samlede organisation. På baggrund af Sophie Söllings (SS) 
9. plads til Freestyle VM, Skier Cross er Sophie blevet tilbudt samme støtteordning som Julie 
Lundholdt (JL). Støtten omfatter: 

• Deltagelse i TD fælles træning. 
• Test på TD medicinske laboratorium på Bispebjerg Hospital. 

KB og Martin mødes igen inden sæsonstart, for en opfølgning på de aftalte mål, og 
støtteordninger. 
 

• Kommentar: 
o Martin pointerede at SS & JL manglede støtte fra trænere til opfølgning på 

måleresultaterne fra Bispebjerg Hospital. 
o TD ser positivt på den store talentmasse, som findes i Alpin disciplinen. 
o DSkiF skal påbegynde disciplin afklaringsprocessen, før samarbejdet mellem DSkiF 

og TD kan udvides. 
o Det er vigtigt, at fortidens erfaringer tages med ind i et nyt samarbejde med TD, 

herunder opfølgning på de enkelte atleter og deres udvikling. 
 
8. Næste mødedato: 
Dato for næste bestyrelsesmøde 20.08.2007, kl. 14.00 – 22.00.  
 


