
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 11.10.2006 
 
Sted:  DSkiF’s kontor i Idrættens Hus. 
Klokken:  17.00 – 22.00. 
 
Indkaldte: Henrik Nørgaard (HVN), Leo Libak Nielsen (LLN), Nis J. Bennetzen 

(NJB), Frede Johansen (FJ), Søren Mølgaard (SMO), Nikolaj Fjellvang 
(NF) og Henrik S. Jensen (HSJ), Lars K. Madsen (Suppleant).  

Udenfor bestyrelsen: Kenneth Bøggild (KB), referent. 
Ikke tilstede: Søren Mølgaard.   
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsordenen. 
2. Gennemgang og godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde. 
3. Opfølgning på sager som er behandlet i økonomiudvalget og/eller forretningsudvalget. 

a. Budget 2007 til godkendelse. 
4. Behandling af beslutningssager. 

a. DSkiF’s nye WEB-platform. 
b. Anja Bolbjerg sagen. 

5. Sager til drøftelse. 
a. Status vedr. fremtidig mediapolicy, herunder medlemsblad og hjemmeside. 
b. Status på VM-deltagelse 2007 i nordisk og alpin. 

i. DT input til opgaven.  
c. Disciplinteam status. 

6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale. 
a. Forecast og regnskab. 

7. Eventuelt. 
a. Afmelding fra DIF budgetmøde. 
b. Status på skievent. 

8. Er næste mødedato OK? 
 
1. Godkendelse af dagsordenen: 
Inden mødet var der fremsendt dagsorden og orienteringsmateriale til bestyrelsen:  
 
Dagsordenen og det udleverede materiale blev godkendt som bilag. 

 
Uden for dagsordenen orienterede HVN omkring diverse forhold, som ikke er inkluderet i 
udsendte klubmails hhv. Formandsnyt: 

• HVN har deltaget på DIF’s uddannelseskonference med et indlæg om DSkiF’s HHR 
forløb. 

• HVN & KB har afholdt møde med DIF’s nye kommunekonsulent. Følgende forhold blev 
præciseret som mærkesager for DSkiF.: 

o Gennemskuelige regler for udbetaling økonomisk af støtte fra kommunerne til 
klubberne. 

• Herunder ens forvaltning af ungdomstilskud, træner- og lokaletilskud 
o DSkiF’s ambitioner om en skiklub i alle de nye kommuner 
o Mulighederne for at gennemføre skileg i kommunerne, samt mulighederne for at 

uddanne lærerstaben i de uddannelsesinstitutioner, der tager af sted på skiture. 
 
 
2. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 14.08.2006: 
Referatet fra bestyrelsesmødet 14.08.2006 blev godkendt uden kommentarer. 
 
 
 
 



3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget og/eller forretningsudvalget: 
Økonomiudvalget havde behandlet budgettet for 2007, på baggrund af det fremlagte 
budgetforslag til bestyrelsesmødet den 14.08.2006. Det reviderede budget blev fremlagt for 
bestyrelsen. 

• Kommentar (NJB): 
o Indtægter (væsentligste ændringer i forhold til budget 2006): 

� FIS tilskud: Minus kr. 226.200,00. 
• Pga. nedgang i antal deltagere til VM alpint & Nordisk 2005 

� Team Danmark: Minus 273.954,00. 
• Pga. individuel satsningsstøtte fra TD er stoppet 

o Udgifter (væsentligste ændringer, i forhold til budget 2006): 
� DDS, lønaftale: Denne post bliver udlignet via Salg – serviceydelser. 
� VM Pulje: Til VM forberedelse er oprettet en pulje til ekstraordinær 

støtte til aktiviteter forbundet med forberedelse og deltagelse i VM. VM 
puljen, er en ”ansøgningspulje”. 

o På trods af nedgang i de generelle indtægter, tilgår der ekstra ca. 60k til 
disciplinernes aktiviteter. 

o Konkurrencepuljen er fortsat til sikring af børn og unges deltagelse i nationale 
konkurrencer i alle disciplinerne. 

•  Beslutning: 
o På baggrund af dialog i bestyrelsen, blev budgettet for 2007 godkendt. 

 
4. Behandling af beslutningssager: 
 
4.a. DSkiF nye WEB-platform: 
I forlængelse af det afholdte bestyrelsesmøde i august måned, omkring udviklingen og 
tilpasning af Dansk Skiforbunds WEB baserede kommunikationsplatform, havde KB og 
Marketingkonsulent Anette Christensen afholdt møde med DIF’s IT udviklingsafdeling, om DIF’s 
fælles WEB løsning. På baggrund af DSkiF’s særlige behov var blevet udarbejdet et tilbud. KB 
præsenterede WEB skabelonen, og det tilhørende tilbud. 

• Kommentar: 
o Den nye platform kan udrulles til de skiklubber, som ønsker en WEB-platform. 
o I udviklingsfasen skal der tages hensyn til ønsket om en mere effektiv 

indmeldelsesprocedure. 
o Den endelige WEB-platform skal være standardiseret, så løbende tekniske 

opdateringer er mulige. 
o I en overgangsfasen kan nogle funktionaliteter, fortsat afvikles på vores 

eksisterende hjemmeside, via link fra den nye WEB. 
• Beslutning: 

o Der skal indhentes tilbud fra to andre udbydere af hjemmeside platform. 
 
4.b. Anja Bolbjerg sagen: 
I forbindelse med Anja Bolbjerg (AB) skade, har hun nu fået opgjort hendes méngrad. På 
baggrund af denne opgørelse har hendes advokat opgjort kravet til Dansk Skiforbund, til kr. 
30.000,00 i erstatning. Advokatens krav kommer, da Anja Bolbjerg mener, at hun ikke er 
blevet orienteret om, at den fælles ulykkesforsikring var blevet opsagt.  

• Kommentar: 
o NF orienterede om de juridiske forhold i sagen. 

� AB har som udgangspunkt bevisbyrden. 
� Der er tvivl om kommunikationsforløbet. 
� De ressourcemæssige & økonomiske omkostninger vil være betydelige, 

hvis DSkiF vælger at føre sagen til domstolen. 
� Der er sandsynlighed for at udfaldet vil blive et forlig. 
� NF, anbefaler at der arbejdes på et forlig med AB’s advokat. 

• Beslutning: 



o HVN kontakter advokat Karsten Dyhrberg for derved, at kunne forhandle et 
forlig på plads. 

 
5. Sager til drøftelse: 
 
5.a. Status vedr. fremtidige mediapolicy, herunder medlemsblad og hjemmeside. 
I forlængelse af DSkiF’s repræsentantskabsmøde, udarbejdede DSkiF’s bestyrelse et 
kommissorium vedrørende kommunikation. HSJ har på baggrund af dette, påbegyndt arbejdet 
med at klarlægge kommunikationsbehovet, samt skiklubbernes kommentarer til den 
nuværende kommunikationsplatform. HSJ har kontaktet et repræsentativt udpluk af de Danske 
skiklubber, med repræsentanter fra store, mellem og små skiklubber. 

• Kommentarer: 
o HSJ orienterede om de indkomne kommentarer og delkonklusioner fra 

klubberne: 
� DSkiF’s kommunikation skal være skarpere på bestyrelsens retning og 

hvor de er på vej hen. 
� Bladindholdet skal have fokus på sporten og skiklubberne. 
� Det seneste blad (okt. 2006) er et skridt i den rigtige retning. 

• Der mangler dog relevant langrendsstof. 
� Klubmailen er blevet bedre med mere relevant indhold. 
� Formandsnyt og de kommende dialogmøder er blevet positivt modtaget. 
� Prisen er ikke en afgørende faktor blot, at bladet har det fornødne 

skifaglige kvalitetsindhold. Dybde i artiklerne. 
� De adspurgte skiklubber ønsker, fortsat et skriftligt medie i hardcopy. En 

WEB løsning alene er ikke tilstrækkelig. 
• Konklusion: 

o Bestyrelsen vil arbejde for flere udgivelsesalternativer, således at 
repræsentantskabet i foråret 2007, kan være med til, at beslutte DSkiF’s 
fremtidige blad/avis aftale. 

o Det kommende SKImagasin, vil blive forsøgt uploaded til www.skiportal.dk, som 
en forsøgsordning. 

 
5.b. Status på VM deltagelse 2007 i nordisk og alpint. 
For at tilsikre en så bred og kompetent deltagelse til de kommende VM’er, har bestyrelsen 
budgetteret med en VM-pulje i 2007. KB fremlagde status på aktiviteterne omkring deltagelsen 
i VM 2007 for alle disciplinerne: 

• Nordisk: 
o Nordisk disciplin team: 

� Bruttohold er udtaget, atleter tilmeldt: 
• Jonas Olsen 
• Martin Møller 
• Jes Knudsen (holdleder) 
• Niclas Grön (Træner)  

o Freestyle disciplinteam: 
� Longlist er udarbejdet 
� Træningslejr & udtagelse medio november. 
� Speciel coach booket og bekræftet. 
� Ingen tilmeldte, holdet udtages efter træningslejeren. 

o Snowboard disciplinteam: 
� Disciplinen potentielle VM deltager, Julie Lundholt er skadet. Der arbejdes 

på hendes genoptræning. 
o Alpint: 

� Bruttoliste er udarbejdet, og foreløbig plan er under udarbejdelse. 
o Telemark: 

� Mangler input fra disciplinen, samt generel information fra FIS omkring 
VM 2007. 



o Generelt: 
� Der er booket maksimalt gratis træning, i de 4 discipliner (Nordisk, 

Alpint, Freestyle & Snowboard) 
• Kommentar: 

o Alpint mangler support til elite arbejdet. På nuværende tidspunkt er den 
fornødne kompetence på området, ikke tilstede i teamet. 

o Der har været dialog med en mulig træner kapacitet, som vil kunne supportere 
de enkelte discipliner. 

o DSkiF mangler en sportschef. Der skal arbejdes for en passende 
finansieringsform således, at forbundet på sigt vil kunne ansætte en sportschef. 

• Konklusion: 
o KB forsætter med at supportere de enkelte disciplinteams med de administrative 

forhold, som er forbundet med deltagelsen i VM 2007. 
o Alpint disciplinteam koordinerer deres indsats med Sven Ullrich. 

 
5.c. Disciplinteam, status: 
Den igangsatte proces, omkring omlægningen af den frivillige organisation fra udvalg til 
disciplinteam, har kørt siden januar 2006. Nordisk- & Telemarkdisciplinteams er konstitueret, 
mens de øvrige fortsat er i forberedelsesfasen. 

• Kommentar: 
o Der ønskes en kraftigere forankring af de enkelte disciplinteams i bestyrelsen. 
o De nye disciplinteams har høj prioritet for Dansk Skiforbund. 
o Punktet medtages, som behandlingspunkt til næste bestyrelsesmøde. 

 
6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale: 
 
6.a. Forecast og regnskab: 
Inden bestyrelsesmødet havde bestyrelsen modtaget regnskab for september mdr., samt 
forecast for 2006. NJB, orienterede om DSkiF nuværende økonomi og forventningerne til året: 

• Status ved NJB: 
o Regnskabet udviser et overskud, år til dato på kr. 283.270,00, mod et 

budgetteret underskud, år til dato på ca. kr. 29.000,00. 
� Overskuddet skyldes: 

• Ikke forbrugte midler i disciplinerne: ca. 240.000. 
• Generelle besparelser i administrationen. 

� Johnny Albertsens satsning mod OL i Torino, har ikke overskredet de 
aftalte rammebeløb for satsningen. 

o Forecast: 
� Nedgangen i FIS-tilskuddet for indeværende regnskabsår, påvirker 

indtægterne med ca. minus 76.000,00 
� Der forventes et mindre overskud i forhold til budgettet pågrund af 

besparelser i administrationsomkostningerne og lønningerne, i forhold til 
budget. 

o Generelt: 
� Det forventes at regnskabet 2006 er afsluttet primo januar 2007. 

• Kommentar: 
o Beslutninger om forbrug af et eventuelt ekstraordinært overskud i forhold til 

budget skal afklares, når årsregnskabet er klart primo januar 2007. 
o Det skal tilsikres, at DSkiF’s egenkapital bliver stabiliseret omkring 10% af 

omsætningen. 
o Ikke forbrugte midler i disciplinerne, kan overføres til næste regnskabsår. Ved 

overførsel skal KB modtage budget, over det forventede forbrug af de overførte 
midler. 

� Disciplinerne kan ligeledes hensætte ikke forbrugte midler, som 
opsparing til senere arrangementer. 

o Ved overforbrug i DT, vil dette blive fratrukket næste års bevilling. 



� Inden et eventuelt overforbrug i DT, skal dette aftales med KB. 
 
 
7. Eventuelt: 
 
7.a. Afmelding fra DIF budget møde 2007: 
NJB & HVN deltog på DIF’s årlige budgetmøde i Middelfart. 

• Afmelding ved HVN: 
o Udtagelseskriterier til Vinter OL 2010 (besluttet på DIF’s budget møde 2006): 

� De internationale udtagelseskrav vil være gældende for danske atleter. 
� Udtagelse til OL vil ske i sæsonen 08/09 & 09/10. 
� Talentparagraffen vil fortsat kunne bringes i anvendelse. 
� De ændrede udtagelseskrav medfører ikke automatisk Team Danmark 

støtte. 
o De nye udtagelseskrav vil betyde, at DSkiF forventeligt har et antal topatleter, 

som vil kunne blive udtaget til OL 2010 & 2014. 
• DIF’s bestyrelse: 

o Der er minimum to kandidater til DIF’s formandspost, i forbindelse med 
formandsvalget til DIF i 2007. DIF’s bestyrelse har besluttet ikke at pege på 
nogen bestemt kandidat. Begge kandidater er siddende i den nuværende DIF’s 
bestyrelse. 

• DIF økonomi: 
o På længere sigt er finansieringen fra Danske spil truet, pga. udenlandske 

spiludbydere på det Danske spilmarked. 
� Der sker en udjævning pga. den vedtagne finanslov. 

o DSkiF har mulighed for i 2007 at søge DIF’s udviklingspulje, om økonomisk 
støtte til et eventuelt talent-/eliteprojekt. 

 
7.b. Status på skievent 2006: 
Bestyrelsen modtog et orienteringsbilag omkring eventen, med: 

• Budget. 
• Udstillerliste. 
• Foreløbigt program. 

På baggrund af orienteringsbilaget orienterede KB, kort omkring indholdet i skieventen, 
herunder det planlagte Freestyle arrangement fredag den 03.11.2006. 
På skieventen vil bestyrelsen være repræsenteret ved HVN (Fre. & Lør), LLN (Lør), evt. HSJ 
(Fre), & LKM (Fre). 
 
DDS:  

• NF orienterede kort om DDS’s generalforsamling, hvor DSkiF var repræsenterede ved 
Breddekonsulent Klavs Klavsen, KB, samt NF. DDS’s generalforsamling behandlede, 
blandt andet vedtægtsændringer, således at DSkiF & DDS, kan begynde 
forhandlingerne om en snarlig sammenlægning. Vedtægtsændringerne blev vedtaget, 
hvorfor DSkiF’s & DDS’s bestyrelse kan begynde arbejdet på tilpasning af DSkiF 
vedtægter, således at DDS formelt kan organiseres under DSkiF. 

 
Midtvejsmøder:  

• HVN gennemfører midtvejsmøder, hvor alle skiklubber er inviteret. Møderne 
gennemføres den 18.11.06, Hobro & Vejle. 19.11.2006, København 

 
8. Næste møde dato: 
Mandag den 20. november 2006, kl. 14.00 – 22.00 
 
Dagsordenspunkter til næste bestyrelsesmøde (20. november 2006) 

• Punkter udover de faste fra forretningsordenen: 
o Resultater af gennemførte midtvejsmøder 



o Punkter til bestyrelsesseminaret i januar 2007 
o Dansk VM deltagelse 2007. 
o DSkiF elitearbejde mod OL 2010 & 2014. 
o DSkiF’s bestyrelses kontakt til disciplinteams. 
o DSkiF hvidbog/årbog, afslutning af HHR-projektet. 
o Mediapolicy 
o Medlemskoncept. 

 
 


