
Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 30.08.2008. 
 
Sted:  Idrættens Hus mødelokalet Allan Simonsen. 
Klokken:  09.30 – 16.00. (DT samling 09.30 – 13.00) 
 
Indkaldte: Henrik V. Nørgaard (HVN), Leo Libak Nielsen (LLN), Nis J. Bennetzen 

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

 
Udenfor bestyrelsen: Jørgen Kilsgaard (JK) Alpin DT (ADT), Gustav Muus (GM) & Maj 

Henningsen (MH) Freestyle DT (FDT), Sebastian Sørensen (SS) & 
Lasse Mølgaard (LM) Nordisk DT (NDT), Poul Lundholdt (PL) 
Snowboard DT (SDT), Magnus Wonsyld (MW) Telemark DT (TDT), 
Philip Sarens (PS) Uddannelses DT (DT-U).  
Kenneth Bøggild (KB), referent. 

 
Afbud:  Leo Libak Nielsen (LLN), Anja Bolbjerg (AB)  
 
Dagsorden: 
 

0. Godkendelse af dagsorden og bilag. 
1. Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste møde. 
2. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget. 

a. Status på budget 2009. 
b. Forberedelse til DIF budgetmøde. 

3. Behandling af beslutningssager. 
a. Endelig godkendelse af tid og sted for bestyrelsesseminaret 08/09. 
b. Godkendelse af plan for medlemskoncept, for den kommende sæson. 

4. Sager til drøftelse. 
a. DT samling: 

i. Hvad er DT’s potentiale til deltagelse i WC, VM og OL (som DT selv ser 
det).  

ii. Status på TD disciplinanalysen.  
iii. Organisatoriske udfordringer i DT, herunder evt. manglende 

personelressourcer.  
iv. DT’s mål, aktiviteter og budget for sæsonen 2008/09. 
v. Koordinering og fastsættelse af tid og sted for DM’er.  
vi. Øvrige bemærkninger fra DT.  

b. Gennemgang af forbundets priser/æresbevisninger (sportspris, årets skiløber 
etc.). 

c. Forberedelse af DIF budgetmøde 08/09. 
d. Forberedelse af eliteseminar 08/09. 
e. Forberedelse af midtvejsmødet 2008. 
f. Status på BK. 
g. Anmodning om opdeling af FDT. 
h. Søren Danig vs. ADT. 

5. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale. 
6. Orientering fra driften/kontoret. 

a. Status på Skievent 2008. 
b. Status på allokering af ressourcer mellem DDS/DT og DSkiF. 

7. Eventuelt herunder, hvem der deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde:  
8. Er næste mødedato OK? 
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0. Godkendelse af dagsordenen: 
Inden mødet var der fremsendt dagsorden og orienteringsbilag til den samlede bestyrelse. På 
mødet blev ikke udleveret ekstra orienteringsbilag, dog var der tilgået to ekstra punkter til 
dagsordenen siden udsendelsen af denne. Dagsordenen blev godkendt med de to nye punkter; 
4.g & 4.h.. 
 
1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde: 
Referatet fra seneste bestyrelsesmøde den 19. juni 2008 blev godkendt med de rettelser, som 
havde tilgået kontoret inden mødet. 
 
2. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget og/eller forretningsudvalget: 
Økonomiudvalget havde ikke afviklet møde siden sidste bestyrelsesmøde. Næste ordinære 
økonomiudvalgsmøde er sat til den 08. oktober, hvor budgettet for den kommende periode vil 
blive behandlet. På dagsordenen var der planlagt behandling af budgetforudsætningerne for 
2009 samt DIF budgetmøde 08. Da regnskabstal fra FIS & DIF var forsinket, samt der ikke var 
rundsendt materiale vedrørende DIF’s budgetmøde, blev disse to emner behandlet meget kort. 
 
Kommentarer: 
2.a. Status på budget 2009: 

• Der forventes mindre indtægter fra: 
o DIF, da forbundets aktiviteter på væsentlige områder ikke har levet op til de 

præstationskrav, som er en del DIF’s fordelingsnøgle. 
� Fortrinsvis på breddeaktiviteter. 

o Markedsføringsindtægter: 
� Resultatforventningerne til markedsføringsindtægterne skal justeres i 

forhold til det opnåede resultat i 2008. I det foreløbige budget for 2009 
er tallet en fremskrivning af den forventede positive udvikling i 
markedsføringsindtægterne i 2008. 

o Budgettet vil blive behandlet i økonomiudvalget, så snart alle præmisser for 
behandlingen er på plads. 

2.b. Forberedelse af DIF budgetmøde 08. 
• Formand Henrik Nørgaard og forbundets kasserer, Nis J. Bennetzen, deltager i DIF 

budgetmøde 2008. KB deltager på det orienterende sekretariatsledermøde inden 
budgetmødet. 

 
• Generelle bemærkninger om regnskabsudviklingen for DSkiF (KB): 

o Side: 2 
Regnskabet for 2008 følger budgettet. De forventede manglende 
markedsføringsindtægter er inkluderet i forecast for perioden.  

o Omkostningssiden tilpasses de manglende indtægter, så det forventes at 
forbundet når det budgetterede resultat. 

o Når det endelige tilskud fra FIS tilgår kontoret, vil forecast blive tilpasset FIS-
indtægterne for den kommende periode (sep. 08 – dec.08) 

 
 
3. Behandling af beslutningssager: 
 
3.a. Endelig godkendelse af tid og sted for bestyrelsesseminaret 08/09. 
I henhold til bestyrelsens forretningsorden samles bestyrelsen i sæsonen over 4 dage, for en 
grundig drøftelse af strategiske forhold. 
 
Kommentar: 

• Mødet skal afvikles med minimum de samme mødetimer som de sidste to forløb. 
• Der kan ikke afsættes ekstra fridage fra bestyrelsen til mødet. 

 
Beslutning: 
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• Bestyrelsens seminar afvikles den 21. – 24. januar 2009. 
• KB finder en passende destination for afvikling af seminaret, så det faglige 

dagsprogram kan kombineres med den generelle agenda for seminaret. 
 
3.b. Godkendelse af plan for medlemskoncept, for den kommende sæson. 
På baggrund af indstilling fra forbundets marketingkonsulent, Heidi Larsen, fremlagde KB 
forbundets medlemskoncept for den kommende periode. 
 
Kommentar: 

• Til den kommende sæson er der følgende aftaleportefølje: 

 
• Klubbesøg. 
• Klubudviklingsforløb. 
• Tilbud om fælles WEB platform. 
• Fælles skimagasin, PnP SKI 

 
Beslutning: 

• Kontoret arbejder videre med medlemskonceptet i henhold til ovenstående indhold. 
 
 
4. Sager til drøftelse: 
 
4.a. DT samling 
Før sommerferien var alle DT blevet inviteret til dagens bestyrelsesmøde. Dette for at sikre, at 
DT’s arbejde bliver forankret i DSkiF bestyrelse, samt at sikre kommunikationen mellem 
bestyrelsen og DT. Alle DT var inviteret til en kort præsentation af DT’s arbejde over følgende 
afrapporteringspunkter: 

• Hvad er DT’s potentiale til deltagelse i WC, VM og OL (som DT selv ser det).  
• Status på TD disciplinanalysen.  
• Organisatoriske udfordringer i DT. Herunder evt. manglende personelressourcer.  
• DT’s mål, aktiviteter og budget for sæsonen 2008/09.  
• Koordinering og fastsættelse af tid og sted for DM’er.  
• Øvrige bemærkninger fra DT. 
 

Inden afrapporteringen åbnede HVN mødet med en kort orientering omkring bestyrelsens 
arbejde og fokuspunkter: 

• Sporten: 
o Forbundet har øget fokus på sporten og for at sikre deltagelse på det højeste 

elitære niveau (WC, VM & OL). 
• Team Danmark samarbejde: 

o To af Skiforbundets atleter, Sofie Fjellvang-Sølling & Julie Lundholdt, er nu 
tilknyttet Team Danmark som individuelle økonomisk støttede atleter. 

Virksomhed Hvad Hvem Udløb 

Højmark Rejser Træningsdestination Udvalgte liste/navne 31.12.10  

Nortlander Særtilbud hvert år  Til skiklubberne 31.07.10 

  Til hvert medlem. Rabat kr. 200,00 Rabat kr. 200,00  31.07.10 

Stena Line Fri færgeoverfart  Udvalgte liste/navne 30.11.09 

Scandlines 5 % på personbiler Alle medlemmer af DSkiF indtil videre 

DFDS Specialpris 298,- p/p. pr vej Udvalgte liste/navne 31.12.08 

 Rabat 30% Øvrige medlemmer, via skiklubben 31.12.08 

Gouda, skirejseforsikring - 30 % rabat på Gouda  Øvrige medlemmer 31.12.08 

Craft. (særaftale) på udvalgt tøj (liste) Udvalgte liste/navne indtil videre 

DB AutoZug aftale på vej Særaftale dvs. link/ bestilling Alle medlemmer af DSkiF indtil videre 
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o Et stort antal yngre atleter er på den særlige Team Danmark 
uddannelsesordning (forlængelse af ungdomsuddannelsen). 

 
Herefter blev ordet givet videre til de enkelte DT, for deres individuelle afrapportering: 
 
Telemark: 

• Hvad er DT’s potentiale til deltagelse i WC, VM og OL (som i selv ser det). 
o 4 deltagere forventes til start til VM og 2 til junior-VM. 
o Forventninger om medaljer. 
o Thomas Bergfors er favorit i junior-klassen 
o 4 udøvere forventes at deltage i World Cup’en i den kommende sæson. 
o Troels Larsen med forventningen om en samlet top-3 placering og mindst én 

første plads. 
 

• Status på TD disciplinanalysen.  
o Den er ikke påbegyndt. 

• Organisatoriske udfordringer i DT. Herunder evt. manglende personelressourcer 
o Vi arbejder på et tættere samarbejde med Telemark Forum. 
o Udvidelse af DM-discipliner (Fjeldtelemark) 

 
• DT’s mål, aktiviteter og budget for sæsonen 2008/09.  

o Sportslige mål: 
� Se under punkt 1 for den kommende sæson. 

o På lang sigt er målet, at 2 udøvere (Troels+Thomas) skal være med til at slås 
om den samlede WC. 

o Rekruttere udøvere til rekrutterings- og B-landshold. 
o Øge deltagerantallet til DM. Specielt på ungdomssiden. 
o Aktiviteter: 

� Reiter Alm træningsbase. (I samarbejde med Københavns Skiklub). 
� Hemsedal telemark festival i december. 
� Børnesatsning på Hemsedal og DM.  
� DM. 
� Skievent. 
 

• Budget 2008/09 (foreløbigt med udgangspunkt i 60.000) 
o Elite   30.000 
o Børnesatsning: 10.000 
o DM+bredde 15.000 
o Møder m.m. 10.000 
o I alt  60.000 

 
• Koordinering og fastsættelse af tid og sted for DM’er.  

o DM 2009: 19.-22. marts i Uvdal, Norge. 
• Øvrige bemærkninger fra DT.  

o Hvordan kommunikerer vi mest effektivt med de andre DT? 
o Kommunikation med bestyrelsen. 

 
Generelle kommentarer fra TDT: 

• Det tilstræbes at 50% af budgettet i teamet bruges til eliten. Den resterende del går til 
breddeaktiviteter og møder. 

• Der er 4 atleter, som satser 100%. Endvidere er 7 atleter meget aktive. 
• TDT ønsker en tættere dialog med bestyrelsen, herunder respons på henvendelserne. 
• Der afvikles 2–4 landsholdssamlinger, som er åbne for rekrutteringsløbere. 
• Generel opfordring til at den kommende breddekonsulent optræder som koordinator 

mellem DT. 
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• HVN konstaterede supplerede, at Telemark er på vej med ind i det samlede Team 
Danmark samarbejde med DSkiF. 

• Reiter Alm er valgt som træningsdestination, da det Østrigske Telemark landshold 
benytter denne destination. 

 
Alpint: 
JK åbnede med en generel gennemgang af ADT’s elite setup: 

 
 
Væsentlige nøgleord for ADT er: 

• Samklang mellem ADT og klubberne. 
• Fra klubhold til landshold: 

o Klubberne får værktøjerne til rekruttering af atleter fra ADT via en synlig talent- 
og eliteretning. 

 
• Hvad er DT’s potentiale til deltagelse i WC, VM og OL (som i selv ser det). 

o WC: 
� Ingen deltagere i 08/09 

o VM: 
� Afvejer deltagelse i forhold til atleternes eliteplanlægning. 
� U-OL & VM er i samme periode. 

o OL: 
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� Ikke afklaret for 2010, men betydeligt potentiale til 2014. 
o EC/FIS løb: 

� 6 atleter deltager fast i EC/FIS løb. 
o Generelt & numerisk potentiale: 

� U15 8–10 atleter. 
� U19 6 atleter alle 15-16 år. 

• 3 atleter 100% satsning (2 på Hafjell og 1 i USA.) 
• 2 atleter er bosiddende i Danmark, men tilknyttet 

træningsprogram på Hafjell.  
• 2 atletter  er tilknyttet Randers Sportscollege 

� Målet er, at U15 rammer FIS niveau, så atleten kan vælge om der skal 
satses 100%. 

 
• Status på TD disciplinanalysen.  

o Den er ikke påbegyndt. JK opfordrede bestyrelsen til evt. at hyre en professionel 
arbejdskraft til dette arbejde på tværs af DT. HVN var ikke uvillig til at kigge på 
et konkret forsalg til organisering af dette arbejde, men understregede at den 
faglige know how nødvendigvis skal komme fra DT selv.  

 
• Organisatoriske udfordringer i DT, herunder evt. manglende personelressourcer 

o Der mangler en professionel elitekoordinator, som skal arbejde bredt med 
atleterne. 

o Elitekoordinatoren skal IKKE have trænerrollen eller kompetencen, da dette er 
dækket via udlicitering. 

o 4–5 trænere dækker atleterne, hvorved der ikke arbejdes på en fælles 
målsætning og metode for gruppen. 

 
• DT’s mål, aktiviteter og budget for sæsonen 2008/09.  

o Sportslige mål: 
� Se under punkt 1 for kommende sæson 
 

• Budget 2008/09 
o ADT arbejder skarpt med elitearbejdet: 

� 50.000 til afvikling af konkurrencer. 
� 25.000 til egentligt elitearbejde. 

o Generelt: 
� En 100% satsning (minimum 100 skidage) for en U19 løber beløber sig til 

mellem 100.000–200.000, plus skoleomkostninger på ca. 70.000,00. 
 

• Koordinering og fastsættelse af tid og sted for DM’er.  
o DM 2009 afvikles i uge 11 
 

• Øvrige bemærkninger fra DT.  
o ADT dækker alpint skiløb for dem, der vil dyrke det som en idræt. 
o ADT arbejder kun med breddeidræt forankret i konkurrencen. 
o ADT savner trænerkapaciteter i klubberne. 

 
Kommentar til ADT: 

• Der er stort fokus på deltagelse i VM og OL. 
• Deltagelse i VM skal prioriteres højt, dels pga. gældende OL-krav, men desuden fordi 

det videre elite- og breddearbejde er afhængigt af den økonomi fra FIS, som deltagelse 
i VM medfører. 

• DT-analysen skal løses i DT, da denne har den fornødne faglige kompetence til at løse 
denne opgave. 

• Kontoret & bestyrelsen arbejder på at finde en passende ungdomsuddannelsesordning 
via et samarbejde med Gymnasiet, Falconergaarden. 
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Snowboard: 

• Hvad er DT’s potentiale til deltagelse i WC, VM og OL (som i selv ser det). 
o WC 

� 1 atlet deltager i 08/09 
• Boarder Cross 

o VM: 
� 1 atlet deltager i VM. 

• Boarder Cross 
o OL 

� Det forventes, at en atlet kvalificerer sig til deltagelse i OL 2010. 
o FIS/EC: 

� 4 personer skal køre FIS løb. 
o Generelt og numerisk potentiale: 

� DT er sammensat af 5 discipliner. 
• Slalom, Boarder Cross, Halfpipe, Slopestyle, Bigair. 

� 5 atleter er indplaceret på landshold. 2 atleter er aktive i FIS & 3 atleter 
er aktive i WSF (World Snowboard Federation). 

 
• Status på TD disciplinanalysen.  

o Den er ikke påbegyndt og dækker ikke disciplinen. 
 

• Organisatoriske udfordringer i DT, herunder evt. manglende personelressourcer. 
o DT består af 4 personer, som 2 & 2 dækker bredde & elite. 
 

• DT’s mål, aktiviteter og budget for sæsonen 2008/09.  
o Sportslige mål: 

� Se under punkt 1 for kommende sæson 
 

• Budget 2008/09 
o Dialog i teamet er ikke afsluttet. 

 
• Koordinering og fastsættelse af tid og sted for DM’er.  

o DM afvikles i DM-udvalg. Dato og sted følger senere. 
 

• Øvrige bemærkninger fra DT.  
o SDT har dialog med DDS om konvertering af den eksisterende snowboard- 

instruktøruddannelse. 
o Der er samarbejde med KS elite om 4 atleter. 

 
Kommentar til SDT: 

• På verdensplan er der vigende interesse/deltagelse/aktivitet på snowboard. 
 
Nordisk: 

• Hvad er DT’s potentiale til deltagelse i WC, VM og OL (som i selv ser det). 
o WC 

� Tildelt en plads i 08/09. Forventer ikke at DK får tildelt flere pladser på 
kort sigt. 

� Dog har Ulrich Ghisler gode kontakter til FIS, så der forventes ekstra 
pladser til udvalgte WC-løb. 

o VM: 
� En stor delegation på 4–6 atleter deltager i VM, alle med sportslig 

værdighed. 
o OL 
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� Det endelige krav fra DOC er ukendt. Ingen atleter er på A 
kvalifikationskravet i dag, men det er realistisk, at 4 atleter når niveauet 
inden 2010. 

� 2 atleter stiler mod UOL. 
 

• Status på TD disciplinanalysen.  
o Den er ikke påbegyndt. Desuden er det er vanskeligt at analysere sig selv! 
 

• Organisatoriske udfordringer i DT, herunder evt. manglende personelressourcer. 
o NDT består fortrinsvis af aktive atleter. Teamet ønsker en tovholder/koordinator 

af teamets aktiviteter. 
o Der mangler: 

� En økonomiansvarlig. 
� En sportschef/eliteansvarlig. 
� Rulleskikkoordinator. 
� DM-koordinator. 
� IT/kommunikation. 

 
• DT’s mål, aktiviteter og budget for sæsonen 2008/09.  

o Vil forbedre koordinering indenfor disciplinen. 
o Laver hjemmeside til egne aktiviteter. 

 
• Budget 2008/09 

o 2/3-del af teamets budget går til elitearbejde. 
o Sparer op af årets budget til deltagelse i VM 09. 

 
• Koordinering og fastsættelse af tid og sted for DM’er.  

o DM er flyttet til uge 12. 
 

• Øvrige bemærkninger fra DT.  
o DT udtrykte behov for at få coaching i løsning af DT’s opgaver og øvrige 

funktioner. 
 
Kommentar til NDT: 

• Nationale OL-krav er ikke kendte. Det er endnu kun de internationale OL krav der 
kendes. 

• Målet for DSkiF er at få så mange atleter med til OL som muligt. 
 
Freestyle: 

• Hvad er DT’s potentiale til deltagelse i WC, VM og OL (som DT selv ser det). 
o WC 

� 1 deltager i Ski Cross. 
o VM: 

� 1 deltager i Ski Cross. 
� 2 atleter i pukler. 

o OL 
� Det forventes at en atlet kvalificerer sig til deltagelse i OL 2010. 

o EC/FIS/Nord Amerikanske Serie (NOR-Am) 
� EC: 2 atleter i pukler 
� NOR-Am: 1 atlet i HP.  

 
• Status på TD disciplinanalysen.  

o DT-analysen er klar. 
 

• Organisatoriske udfordringer i DT, herunder evt. manglende personelressourcer 
o Der er ingen sammenhæng mellem DT’s 3 discipliner. 
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� 3 discipliner: Herunder 2 OL-discipliner og 1 VM. 
• 3 landshold – 3 trænere – 3 forskellige baner – 3 forskellige 

konkurrencer – 3 forskellige træningsdestinationer – 3 forskellige 
DM – 3 forskellige holdninger. 

o Der er ingen budget/økonomiansvarlig. 
o FDT er kun ”bemandet” af aktive atleter. 
o Der mangler en koordinator/breddekonsulent. 
o Koordinering af mødedatoer. 

 
• DT’s mål, aktiviteter og budget for sæsonen 2008/09.  

o Opsplitning af FDT. 
o Fysisktræning til eliten på tværs af disciplinerne. 
o Afholdelse af træningscamp for landsholdene samt rekruttering til disse. 
o Afholdelse af DM, herunder rekruttering af mere bredde. 
o Ski Cross og Pukkelpiste: Vandrampecamp. 
o Ski Cross og Pukkelpiste: Internationale resultater for landsholdene. 
o At få et realistisk budget. 
o Bredde aktiviteter skal forankres i skiklubberne. 

• Budget 2008/09 
o Ikke udarbejdet budget for 08/09 

 
• Koordinering og fastsættelse af tid og sted for DM’er.  

o HP: Tirsdag d. 27. januar 2009 i Avoriaz Frankrig. Koordinater: Nikolaj Vang 
o SX: Under Alpint DM 
o MO: Påsken 2009 i Val Thorens, Frankrig. Koordinator: Gustav Muus 
 

• Øvrige bemærkninger fra DT.  
o Ingen øvrige kommentar. 

 
Kommentar til FDT: 

• Ingen kommentar til FDT. 
 
DT-U: 

• Hvad er DT’s potentiale til deltagelse i WC, VM og OL (som i selv ser det). 
o DT arbejder med uddannelse. 
o DT-U ”VM/OL” er INTERSKI hvert 4 år. 

� Der deltages med stor delegation i alle discipliner. 
 

• Status på TD disciplinanalysen.  
o DT-U udarbejder ikke DT analysen. 

 
• Organisatoriske udfordringer i DT, herunder evt. manglende personelressourcer. 

o DT består af en bestyrelse med 5 udvalg/afdelinger: 
� Kontor med 3 studentermedhjælpere, der har fokus på: 

• Kursusafvikling og udvikling. 
• Kommunikation til kursister. 
• Bred kommunikation via DT-U’s hjemmeside. 

� Internationalt udvalg. 
� Teknisk komite. 
� Konverteringsudvalg. 
� Uddannelsesforening. 

• Forening der samler uddannere. 
 

• DT’s mål, aktiviteter og budget for sæsonen 2008/09.  
o Afvikler kurser på Hintertux & Vaujany. 
o Primært aktiviteter udenfor sæsonen. 
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o Rekruttere bredt. 
o Skal dække alle ski- & snowboard instruktøruddannelser indenfor Danmarks 

Skiforbund. 
� Herunder de eksisterende kurser AKI & Træner 1 & 2, samt DT-U 

eksisterende kursusportefølje. 
o DT-U har international licens til at udstede alpininstruktør beviser. 
o Fortsætte dialog og samarbejdet omkring integreringen af Den Danske Skiskole 

med Danmarks Skiforbund. 
• Koordinering og fastsættelse af tid og sted for DM’er. 

o Ingen. 
 

• Øvrige bemærkninger fra DT.  
o Kort gennemgang af DT-U repræsentation og medlemskab af: 

� ISIA (Professionelle instruktørorganisation, medlem) 
� IVSI (Amatørernes instruktørorganisation, medlem) 
� IVSS (Højskolerne/skole instruktørorganisation, ikke medlem) 

 
• Kommentar til DT-U: 

o Det forventes at DT-U arbejder på at dække uddannelse af instruktører indenfor 
alle glideredskaber. 

 
Eventuelt: 
JK bragte på bane, at der er behov for at drøfte hvordan et set up, med bolig, skolegang samt 
træning/konkurrencedeltagelse, skal se ud for bedst muligt at understøtte topatleternes 
udvikling i børne- og ungdomsårene. Emnet medtages på eliteseminaret i oktober. 
 
Herefter sluttede DT afrapporteringen, og bestyrelsens ordinære bestyrelsesmøde fortsatte, 
efter en fælles frokost, uden repræsentation af de indkaldte repræsentanter fra de 6 DT. 
 
Inden mødet blev genoptaget blev formiddagens DT afrapportering evalueret i bestyrelsen: 
 
Kommentar: 

• Der er sket en positiv fremdrift i alle DT. 
• Der er en fortrinsvis elitær repræsentation i DT, derfor må der organisatorisk arbejdes 

mod en supplerende tilgang af nye medlemmer til DT med spidskompetence og 
interesse i breddearbejdet. 

• Sæsonafrapporteringen skal indskrives i bestyrelsens beretning, så hvert DT giver input  
om egne aktiviteter til beretningen. 

• Afrapportering inden sæsonen skal være en fast tilbagevendende begivenhed, således 
at DT’s arbejde bliver forankret i bestyrelsens arbejde. 

 
4.b. Gennemgang af forbundets priser/æresbevisninger (sportspris, årets skiløber etc.). 
Forbundet har 2 priser; Årets Sportspris og Årets Skiløber. Begge priser bliver uddelt i 
forbindelsen med Skieventen 2008. Præmisserne for priserne fremgår af opslag på forbundets 
hjemmeside.  
 
Kommentar: 

• Den fremlagte bruttoliste blev gennemgået for begge priser. 
• Årets Skiløber: 

o Den endelige bruttoliste vil blive behandlet i priskomiteen, når indstillingsfristen 
er nået. 

• Årets Sportspris: 
o Den endelige bruttoliste vil blive behandlet i bestyrelsen, når indstillingsfristen er 

nået. 
• Der er ikke planlagt stiftelse af andre priser eller æresbevisninger. 
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4.c. Forberedelse af DIF budgetmøde 08/09. 
Se punkt 2 & 2.b. 
 
4.d. Forberedelse af eliteseminaret 08/09. 
De to foregående år har der været afviklet eliteseminar for forbundets eliteatleter, deres 
forældre, trænere, ledere samt andre indenfor elitearbejdet i DSkiF. Det er blevet besluttet at 
eliteseminaret er en årlig tilbagevendende begivenhed. 
Kommentar: 

• Seminaret afvikles den 08. oktober 2008, kl. 18.00 – 22.00. 
• Indbydelsen skal gå til: Elite- & talentatleter, deres forældre, tilknyttede trænere, 

holdledere og klubber med elitearbejde. 
• Indbydelsen sendes via de enkelte disciplinteams, der så distribuerer til ovenstående 

målgruppe. 
• Emneliste/bruttoliste: 

o Nationale kriterier for udtagelse til OL 2010. 
o Indhold i de enkelte DT’s elite-setup. 
o Udvikling i kraftcenter tanken. 
o Elitekommunerne. 
o Anti Doping Danmark. 
o Set up for bolig, skolegang og træning/konkurrence, herunder gymnasium 

ordning/tilbud. 
o Fælles fysisk træning.  

• KB udarbejder invitation til de enkelte DT, og involverer relevante ressourcepersoner. 
 
4.e. Forberedelse til årets midtvejsmøde 2008. 
Årets midtvejsmøder afvikles i weekenden d. 08. & 09. november 2008. Den 08. november i 
Århus & den 09. november i Brøndby. Der har været god tilslutning til de foregående møder. 
Emneliste blev behandlet: 
 
Kommentar: 

• Midtvejsmødet skal bruges proaktivt for at danne netværk mellem klubberne. 
• DT’s arbejde skal forankres i klubberne. 
• Emneliste/bruttoliste: 

o Best practice, udveksling mellem klubber, hvor klubberne medbringer en 
erfaring eller en refleksiv historie, der gengiver noget der fungerer i deres klub 

o DT-U i/mod klubberne. 
o Bestyrelsens afrapportering af perioden fra repræsentantskabsmødet indtil dato. 
o Status på nyt logo, herunder diskussion af de indkomne forslag. 
o DSkiF kraftcenter. 
o Elitekommunerne. 
o OL 2010. 

• KB udarbejder mødeoplæg og udsender invitation. 
 
4.f. Status på BK 
Forbundet har siden november 2007 forsøgt at genbesætte den ledige breddekonsulent stilling. 
Stillingsopslaget har været indrykket på alle relevante skirelaterede hjemmesider, i Berlingske 
Tidende jobsektion (2 gange), Jobzonen og Officeren. Der har været afviklet samtaler med ca. 
15 kandidater, men de har af forskellige årsager enten selv valgt stillingen fra eller er blevet 
fravalgt af ansættelsesudvalget, primært p.g.a. manglende gennemslagskraft og tyngde på det 
organisatoriske område (erhvervs- og foreningserfaring).  
HVN har haft løbende dialog med formand for DIF Niels Nygaard omkring breddekonsulenttil-
skuddet til specialforbundene. Dette emne vil blive behandlet på det kommende DIF budget-
møde, for en eventuel tilpasning til det nuværende lønniveau. 
 
Kommentar: 
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• Ansættelsesudvalget, HVN & KB, arbejder videre med en håndfuld navngivne personer. 
• Stillingsopslaget vil blive gennemskrevet, hvis det går i genopslag. 
• Andre specialforbund har i tiden ligeledes vanskeligt ved at bemande ledige 

breddekonsulent stillinger. 
 
4.g. Anmodning om opdeling af FDT. 
Inden mødet havde FDT indsendt en argumenteret anmodning om opsplitning af FDT i 3 
selvstændige disciplinteams: 

• Disciplin team Ski Cross. 
• Disciplin team Pukler. 
• Disciplin team HP & Slope. 

Hovedargumentet var, at der ikke er sammenhæng mellem de enkelte discipliner, samt der er 
stor uenighed i teamet omkring den samlede strategi for disciplinen. For at imødekomme 
denne uenighed ønskede teamet en opdeling, for derved at kunne behandle hver disciplin 
særskilt. Ligeledes ønskede FDT en opsplitning, da de frivillige i teamet, derved kunne arbejde 
specifikt med egne interesseområder. FDT dækker i den nuværende struktur alle ovenstående 
aktiviteter, og benytter den opdeling som bruges internationalt. FDT ønskede i forbindelse med 
opdelingen, at bestyrelsen skulle budgettere det årlige aktivitetstilskud ligeligt mellem de tre 
nye disciplinteams. 
 
Kommentar: 

• Opdeling af FDT kræver en vedtægtsændring. 
• Det er problematisk, at teamet kun består af aktive atleter. 
• Teamet er ikke forankret i de aktive freestyle klubmiljøer. 
• Teamet er orienteret hen imod egene disciplinsærinteresser. 
• Det er ikke indlagt i den nuværende organisationsstruktur, at der skal være flere 

disciplinteams. 
• Ved en opsplitning bliver de eventuelle nye disciplinteams følsomme overfor bemanding 

af teamet. Det vil betyde, at en yderligere specialisering indenfor de enkelte 
interesseområder, gør rekrutteringsgrundlaget for de enkelte specialområder smallere. 

• Der kan ikke ydes ekstra økonomi. 
• Ved en eventuel opsplitning skal der i forbindelse med tildeling af aktivitetstilskud tages 

hensyn til aktiviteterne i skiklubberne. Det vil betyde, at aktivitetstilskuddet til de 
numeriske mindre discipliner (pukler & Ski Cross) vil blive meget lille, da 
aktivitetstilskuddet dækker alle forhold omkring disciplinen (uddannelse, bredde, 
afvikling af DM, vidensdeling, mødeaktiviteter, internationalt arbejde og elitearbejde). 

• Støtten til FDT skal øges vha. indsats på følgende områder: 
o Teamet skal styrkes i sine bestræbelser på at øge antallet af teammedlemmer, 

som ikke er aktive atleter. 
o Teamets aktiviteter skal forankres i de eksisterede freestyleaktiviteter i 

klubberne. 
• Konklusion: 

o Bestyrelsen arbejder ikke for en ændring af forbundets organisation, men 
arbejder for at øge støtten til alle disciplinteams. Herunder specielt de teams der 
har øget behov. 

 
4.f. Søren Danig vs. ADT. 
Bestyrelsen havde modtaget en anmodning fra Søren Danig & Inge Lise Foli Danig om 
bestyrelsens behandling, af ADT’s eventuelle udelukkelse af atleterne Andreas Foli Danig & 
Johannes Foli Danig p.g.a. manglende indbetaling af restbeløb for deltagelse i træningstur. 
Anmodningen var tilgået Danmarks Skiforbunds kontor, hvor der i anmodningen fremgik at 
denne skulle behandles i Danmarks Skiforbund. Danmarks Skiforbund tegnes af bestyrelsen, 
hvorfor bestyrelsen behandlede sagen. 
 
Kommentar: 

• Behandlingen af sagen skete udenfor referat. 
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• De implicerede parter vil modtage skriftligt svar, om bestyrelsens behandling og 
beslutning, der inkluderer de præmisser, der ligger til grund for beslutningen. 

• Beslutning: 
o Sagen er behandlet. ADT har fulgt gældende økonomisk praksis, som er 

godkendt af DIF & DSkiF eksterne revisor KPMG.  
o ADT har holdt de involverede parter orienteret under hele forløbet. 

 
• Konklusion: 

”Bestyrelsen finder ingen anledning til at komme med bemærkninger til den konkrete sag eller 
generelt i forhold til ADT håndtering af afregninger, aflæggelse af regnskaber eller andet, i 
forbindelse med ADT’s virke under Danmarks Skiforbunds bestyrelse” 
 
5. Bemærkninger til det udsendte materiale. 
 
Der var ingen bemærkninger til det udsendte materiale. 
Orientering fra driften/kontoret. 

a. Status på Skievent 2008. 
b. Status på allokering af ressourcer mellem DDS/DT og DSkiF. 

 
6. Orientering fra driften/kontoret. 
 
6.a. Status på skieventen. 
KB orienterede kort omkring forberedelserne til skieventen 2008. Specielt havde KB fokus på 
det vigende salg af stande og sponsorater. Pt. mangler der salg af stande for ca. 300.000,00 
for at årets skievent balancerer med det nuværende budget. 
 
Kommentar: 

• Skieventen skal kun afvikles, hvis driftsregnskabet for skieventprojektet balancerer. 
o Skiforbundets følgeomkostninger forbundet med den aktive deltagelse i 

skieventen, er budgetteret under markedsføringsomkostninger. 
• Arrangørgruppen skal gennemgå det nuværende salg den 19. september, og her se på 

mulighederne for eventuelt at tilpasse budgettet, således at eventen kan afvikles på 
trods af de manglede indtægter. 

• Bestyrelsen ønsker ikke at bruge ekstra midler på afvikling af skieventen for dække et 
eventuelt driftsunderskud på eventen. 

• Hvis salget fortsat ikke følger budgettet og der ikke kan findes besparelser i skievent 
budgettet, bakker bestyrelsen ikke op om afviklingen af skieventen 2008. 

 
6.b. Status på allokering af ressourcer mellem DDS/DT og DSkiF. 
I forlængelse Den Danske Skiskoles overflytning af aktiviteter til DT-U, og derved fuldt 
integrering af Den Danske Skiskole i DSkiF, har DT-U diskuteret ressourcefordeling på DT-U’s 
kontor, herunder mulighederne for at dele ressourcer med DSkiF. KB har på baggrund af disse 
diskussioner afviklet et møde med DT-U udpegede medarbejderansvarlige, Jan Weber. 
  
Kommentar (KB): 

• Samarbejdet mellem DSkiF & DT-U, omkring afklaringen af mulighederne for deling af 
ressourcer og opgaver, er positivt.  

• KB, DT-U kontoret og Jan Weber arbejder videre med en forretningsmodel, så der 
findes en passende samarbejdsform. 

• På kort sigt ansættes der en ny studentermedhjælper, som skal sikre den fortsatte drift 
af DT-U uddannelsesaktiviteter. 

• Kontoret har taget initiativ til at overføre DSkiF nuværende uddannelsesportefølje til 
DT-U. Arbejdet med dette er igangsat og vil blive implementeret i den kommende 
sæson. 

• DDS er ved at afslutte regnskab for den afsluttede regnskabsperiode 01.08 -31.07, 
hvorefter at regnskabet for DDS/DT-U vil blive tilpasset DSkiF regnskabsprocedurer, 
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herunder regnskabsaflæggelse hver måned. Det vil finde sted omkring den 4. hverdag i 
måneden. 

 
Øvrigt: 
KB orienterede bestyrelsen om de igangværende projekter. KB’s status blev taget til 
efterretning. 
 
7. Eventuelt: 
 
Ingen bemærkninger til eventuelt. 
 
8. Næste mødedato: 
Dato for næste bestyrelsesmøde er d. 22. oktober 2008, kl. 17.30 – 22.00 i Idrættens Hus, 
Brøndby. 


