
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 01.06.06 
 
Sted:  DSkif kontor i Idrættens Hus. 
Klokken:  18.00 – 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)  

Udenfor bestyrelsen: Tom Jensen, DIF (TJ), Kenneth Bøggild (KB), referent. 
 
Afbud:  Ingen 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Gennemgang og godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde 

a. Reflektionerne fra repræsentantskabsmødet. 
3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget og/eller forretningsudvalget 

a. Der har ikke været gennemført nogle møder. 
4. Behandling af beslutningssager. 

a. Godkendelse af forretningsordenen (samt fordeling af opgaver i bestyrelsen). 
i. Medinddragelse og aktivering af suppleanterne. 

b. Skievent 2006. 
c. Tøj samarbejdspartner/sponsor. 

5. Sager til drøftelse. 
a. Hvad skal der ske:  

i. Mærkesagen i det kommende år? (inden næste repræsentantskabsmøde) 
b. Disciplinteam. 
c. Klubinstruktør uddannelsen. 
d. Udarbejdelse af ”hvidbog”. 
e. Breddekonsulent kontrakten. 

6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale. 
a. Status på markedsføringsindtægter & forecast for 06 & 07. 
b. Ungdoms OL-2006. 
c. Bemærkninger til regnskabet, herunder forecast for 2006. 

7. Eventuelt. 
a. Afmelding fra FIS-konferencen 2006. 

i. Generelle strømninger. 
ii. 2010 konferencen. 
iii. LIS projektet. 

b. Formands nyt. 
c. Medlemsstatus.  
d. Opdatering af møde- og aktivitetskalenderen, herunder bestyrelsens 

repræsentation til DM. 
e. Underskrivning af revisionsprotokollat om ansvarsforhold. 

8. Er næste mødedato OK? 
 
1. Godkendelse af dagsorden  
Inden mødet var fremsendt dagsorden og orienteringsmateriale til bestyrelsen:  

• Kommentar: 
o Det udleverede materiale blev godkendt, som bilag. 

• Beslutning: 
o Dagsordenen blev godkendt. 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 11.10.2005 
Det fremsendte referat fra sidste bestyrelsesmøde/bestyrelsesseminar i Folgarida den 
15.02.06 – 18.02.06 blev gennemgået med følgende kommentarer: 



• Kommentar: 
o Pkt. 3a i referatet fra bestyrelsesseminaret 2006: I forlængelse af debatten på 

mødet i Folgarida, har kontoret i samarbejde med HVN fremsendt en skrivelse, 
hvoraf det fremgår at DSkif støtter GSkif’s selvstændige optagelse i 
internationale interesseorganisationer, herunder FIS. 

o Pkt. 4b, i referatet fra bestyrelsesseminaret 2006: I forlængelse af DSkif 
repræsentantskabsmøde, og de derved indhentede erfaringen omkring Dskif’s 
kommunikationsplatform, skal dette emne diskuteres i bestyrelsen. 
Kommunikationsplatformen, herunder skiportal.dk samt SKImagasinet og 
samarbejdet med ALLER medtages som et selvstændigt punkt på næste 
bestyrelsesmøde i august 2006. 

• Herefter blev referatet fra bestyrelsesseminaret godkendt, uden yderligere 
kommentarer.  

 
2.a. Reflektionerne fra repræsentantskabsmødet 2006: 
På repræsentantskabsmødet 2006, fik bestyrelsen input fra salen omkring kommunikation og 
samarbejde. I forlængelse af disse input havde bestyrelsen inviteret DIF-konsulent fra 
udvikling og rådgivning Tom Jensen (TJ), som sparringspartner til bestyrelsen omkring dette 
emne. 

• Kommentar: 
o HVN: Bestyrelsen havde et godt udgangspunkt for et succesfuldt 

repræsentantskabsmøde, da flere tunge sager var afviklet i det forgangne år. 
Nye aktiviteter er også igangsat i forlængelse af ønskerne fra Dskif’s 
repræsentantskabsmøde 2005. Af referatet fremgår det klart, at bestyrelsen skal 
have fundet en løsning vedr. medlemskoncepten (medlemsadministration og 
skikort.dk) og medlemsbladet – inden repræsentantskabsmødet i 2007.  

o LLN: Bestyrelsen blev sat ”skakmat” i den detaljerede diskussion omkring 
faktuelle forhold. 

o NF: Der var stort fokus på det negative samarbejde mellem skiklubberne og 
bestyrelsen for DSkif. Der var for lidt fokus på bestyrelsens nye projekter 
omkring sporten og den gode økonomi. 

o NJB: Aller/SKImagasinet diskussionen var for detaljeret. 
o SMO: Der blev snakket meget om, at skabe ”billige medlemskaber”. SMO 

ønskede at der var større fokus på, at skabe ”værdifulde medlemskaber”. 
o HSJ: Oplevede fra salen at bestyrelsen ikke var forberedt tilstrækkeligt til 

opgaven. Herunder specielt fordeling af opgaverne. Der skal være større fokus 
på den ”gode historie” samt at bestyrelsen skal fremstå som et samlet hold. 

o TJ: DSkif ’s repræsentantskabsmøde var generelt en positiv oplevelse. TJ har 
deltaget i mange repræsentantskabsmøder, men sjældent oplevet en så livlig og 
spændende debat. Ligeledes anså TJ det som positivt, at der var kvalitet i de 
indlæg som kom fra salen. TJ manglede initiativ fra bestyrelsen omkring 
kvittering for modtagelsen, af den fremlagte kritik, herunder specielt forholdene 
omkring den manglende kommunikation fra bestyrelsen til medlemsklubberne. 

o HVN: Det fremsendte brev til medlemsklubberne var en ”nødløsning”, og ikke et 
forsøg på at påvirke en valghandling. Orienteringen via brev var, fordi HVN ikke 
selv kunne deltage i mødet: Han ønskede derfor, at orientere klubberne omkring 
det forestående valg, og bestyrelsens indstilling. En sådan indstilling er en 
naturlig del af et repræsentantskabsmøde, men vil fremover ske verbalt under 
mødet, så forsamlingen kan komme med kommentarer til det fremlagte. 

• Beslutning: 
o Bestyrelsen vil afvikle et forberedende bestyrelsesmøde inden 

repræsentantskabsmødet. Mødet vil blive afviklet i rimelig tid inden 
repræsentantskabsmødet, og ikke på selve dagen. 

o I rimelig tid inden repræsentantskabsmødet vil formanden rundsende 
formandsberetningen skriftligt. Formandsberetningen vil blive udsendt til 



repræsentantskabet inden repræsentantskabsmødet sammen med det øvrige 
orienteringsmateriale, i henhold til lovene for DSkif. 

 
3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget og/eller forretningsudvalget. 
Der er ikke afholdt møder i udvalget. Regnskab og status på disciplinøkonomien var rundsendt 
til bestyrelsen som bilag. 
 
4. Behandling af beslutningssager: 
 
4.a. Godkendelse af forretningsordenen og fordeling af opgaver i bestyrelsen: 
I henhold til lovene for DSkif skal forretningsordenen godkendes på førstkommende 
bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet. Forretningsordenen for DSkif 
bestyrelsesarbejde blev gennemgået: 
 

• Kommentar: 
o Punkt 1 – 7: Ingen ændringer. 
o Punkt 8.: Økonomiudvalget består af formand, næstformand, kasserer (fmd. for 

udvalget) og administrationschefen som repræsentant for forbundets 
professionelle ledelse. 

� Bestyrelsen giver økonomiudvalget kompetence til, at disponere indenfor 
rammebudgettet. 

o Mødekalender 
� Bestyrelsen afvikler 3 aftensmøder og 2 weekendmøder. 
� Bestyrelsesseminaret afvikles fra 10. – 14. januar 2007. 

o Fordeling af opgaver: 
� Disciplinteams: 

• Alpin disciplinteam: HJS, LLN. 
• Telemark, Nordic, Freestyle & Snowboard: Professionelle 

organisation. 
� Klubopfølgning/dialog: 

• HVN & FJ. 
� Mediepolitik/arbejde. 

• HVN, HJS & prof. organisation. 
• SMO vil i begrænset omfang kunne deltage i enkelte møder, men 

ikke løse nogle praktiske eller faglige opgaver. 
• Beslutning: 

o Forretningsordenen blev godkendt med ovenstående justeringer i forhold til 
forretningsordenen af juni 2005. 

 
4.a.i Medinddragelse og aktivering af suppleanterne 
Bestyrelsen har arbejdet for at inddrage suppleanterne i bestyrelsesarbejdet.  

• Beslutning: 
o Suppleant Lars K. Madsen vil blive inviteret til de kommende bestyrelsesmøder, 

samt modtage relevant materiale vedrørende bestyrelsesarbejdet. 
HVN vil forsøge at finde en egnet kandidat til den vakante suppleantpost. 
 
4.b Skievent 2006: 
I 2005 blev skieventen afviklet som en indendørs oplevelsesevent i Tappehallerne. Kun 1450 
besøgte eventen. Tilbagemeldingen fra DSkif medlemsklubber og frivillige som deltog på 
eventen var overvejende negativ. På den baggrund har marketingkonsulent Anette Christensen 
set på alternative løsninger. Århus Handelsstandsforening har vist interesse for eventen, og en 
arbejdsgruppe er blevet nedsat i fællesskab mellem DSkif & Østrigs Turistråd. AC fremlagde de 
overordnede planer for den kommende event. 
 

� Kommentar: 
o Eventen afvikles over to dage. 



� Fredag aften den 3. november med ”mini Big Air” og Skifest. 
� Lørdag den 4. november hele dagen. 

o Eventen afvikles på Bispetorvet i Århus i samarbejde med Østrigs Turistråd. 
o Skiklubber under DSkif får en central rolle i forbindelse med eventen. 
o Skibakken med aktiviteter vil være centrum i eventen. 
o DSkif & skiklubbernes aktiviteter vil blive præsenteret på eventen. 
o Skieventen bliver pakket med oplevelser, og bliver ikke en rejsemesse. 
o Skieventen skal være med til, at hverve nye medlemmer til DSkif 

medlemsklubber i området. 
o Det forventes at Skieventen generer et netto overskud til DSkif på kr. 

25.000,00. 
� Beslutning 

o AC arbejder videre med de fremlagte planer for DSkif skievent i Århus. 
 
4.c Tøj samarbejdspartner/sponsor 
En af anbefalingerne fra KPMG i forbindelse med det i gangværende HHR-projekt var, at DSkif 
skulle arbejde på at finde nogle solide samarbejdspartnere. Marketingkonsulent Anette 
Christensen har arbejdet på dette felt, og har senest arbejdet med, at finde en attraktiv tøj 
samarbejdspartner/sponsor. AC fremlagde status på dette projekt. 
 

� Kommentar: 
o Tøj samarbejdspartner/sponsor er fundet. 
o Kontrakten er under udarbejdelse. 
o Samarbejdet kommer til at ramme bredt inden for DSkif, og vil dække alle 

discipliner, samt en del af den frivillige organisation (ledere, trænere m.fl.). 
� Sophie Sølling og Johnny Albertsen er ikke indledningsvis indeholdt i den 

nye samarbejdsaftale, da de fortsætter samarbejdet med Spyder. 
o Aftalen bliver bredere end tidligere aftaler med tøj samarbejdspartnere. 
o Aftalen er i princippet udformet som en Business to Business aftale. 
o I aftalen indgår sponseret tøj og noget til stærkt reducerede priser. 
o Aftalen vil blive indkørt i sæsonen 2006/07 og forventes udrullet i fuldt omfang 

til skisæsonen 2007/08, herunder med attraktive tilbud til klubberne. 
� Beslutning: 

o AC arbejder videre med de fremlagte planer. 
o NF, for kontrakten til gennemsyn inden endelig godkendelse. 

 
5. Sager til drøftelse: 
 
5.a. Hvad skal der ske (Mærkesager i det kommende år inden næste 
repræsentantsskabsmøde) 
Team Danmark: Dansk Skiforbund er kategoriseret som et individuelt satsningsforbund. For 
tiden er det kun Johnny Albertsen, som er støttet af TD. JA’s støtteperiode udløber den 31. juli 
2006. TD ønsker en dialog med DSkif om det fortsatte samarbejde omkring talentmassen i 
DSkif. Via det igangværende HHR-projekt står DSkif stærkt i forhold til de formelle krav, som 
stilles til et specialforbund, som skal samarbejde med TD. 
 

� Konklusion. 
o Med afsæt i HHR-udvalget indledes en dialog med TD omkring det fremtidige 

samarbejde, herunder mulighederne for elitestøtte hhv. etablering af et 
forberedelsesprojekt.  

 
DIF’s nye bestyrelse/årsmøde: NJB deltog som repræsentant for DSkif i DIF’s årsmøde. I 
forbindelse med DIF’s generalforsamling blev der valgt ny næstformand, Niels Nygaard. NN er 
medlem af en skiklub under Dansk Skiforbund, og har stor interesse i sporten. HVN har haft en 
dialog med Niels omkring samarbejdet mellem DSkif og DIF. 
 



� Konklusion: 
o Med afsæt i HHR-udvalget fortsættes denne dialog, for et udvidet samarbejde 

med DIF. 
 
5.b. Disciplinteam 
I efteråret 2005 igangsatte bestyrelsen et projekt, som skulle styrke de enkelte discipliner og 
sporten generelt. Projektet havde udgangspunkt i de anbefalinger, som var kommet i 
forbindelse med samarbejdet mellem DIF & DSkif omkring HHR projektet. Styrkelsen af 
disciplinerne skulle ske via en ændring af udvalgsstrukturen til oprettelse af disciplinteams. 
Arbejdet med oprettelsen af disse teams, har stået på siden november 2005. I januar 2006 
blev det første kick-off møde afviklet, med repræsentanter fra 4 discipliner. I marts 2006 blev 
kick-off mødet for alpinteamet afviklet. Siden har de enkelte teams arbejdet på, at konstituere 
sig selv. I juni var afsat en weekend til et fælles udviklingsseminar. Dette blev aflyst, da antal 
tilmeldte deltagere ikke var tilfredsstillende. Oprettelse af disciplinteams er centralt for den 
videre udvikling af DSkif. I tilslutning til oprettelsen af teams, er en mærkesag, at få afdækket 
talentmassen samt at få initieret og stimuleret talentudviklingen, således at der foregår en 
talentudvikling i alle discipliner frem mod de kommende VM og OL. 
 

� Kommentar: 
o Der skal være maksimalt fokus på denne opgave fra den professionelle 

organisation og bestyrelsen. 
o Kontoret skal arbejde for en klarlægning af de enkelte medlemmers holdning til 

disciplin teamet, og det forestående arbejde. 
o Der skal ske nogle aktiviteter i de sammensatte teams nu, og derved ligger der 

nogle praktiske opgaver, som skal løses til den nye sæson. 
� Konklusion: 

o HSJ & LLN bliver bestyrelseskontakt for det alpine disciplinteam. 
o Freestyle, snowboard, telemark og Nordic har kontakten via kontoret. 
o Breddekonsulent Klavs Klavsen (KK) arbejder videre i den professionelle 

organisation med udvikling af teams. 
 
5.c. Klubinstruktøruddannelsen 
I forbindelse med HHR-projektet udviste klubberne interesse for en klubinstruktøruddannelse. 
En instruktøruddannelse som tilsikrer det pædagogiske og skifaglige niveau, så skiklubbernes 
medlemmer bliver instrueret på et rimeligt fagligt og pædagogisk niveau på klubturene. Den 
Danske Skiskole havde på opfordring fremsendt et forslag, som var enkelt at tilpasse DDS 
eksisterende uddannelsesforløb. Dette var til behandling i bestyrelsen. 
 

• Kommentar: 
o Et niveau 5 i den eksisterede DDS instruktøruddannelse dækker ikke 

umiddelbart det af klubberne udtrykte behov. 
o Klubinstruktøruddannelsen opfattes bredere, end det rent skitekniske. 

• Konklusion: 
o KK undersøger behovene i klubberne, og kommer med et oplæg til 

klubinstruktør-uddannelse til næstkommende bestyrelsesmøde. 
 
5.d. Udarbejdelse af ”hvidbog” 
For at øge kommunikationen er en ”hvidbog”/årbog under udarbejdelse. Bogen skal indeholde 
en gennemgang af Dskif’s mission og værdier, samt en status på den danske skiverden, 
herunder en gennemgang af disciplinerne og skiklubberne med deres styrker. 
Hvidbogen/årbogen skal udkomme i nov/dec 2006. AC fremlagde en plan for udarbejdelsen af 
bogen. 
 

• Kommentar: 
o Der skal være en præcis beskrivelse af de nye disciplinteams. Disciplinteams 

skal inddrages i dette arbejde. 



o Dskif’s mission og vision skal være tydeligt beskrevet i bogen. 
o Hvidbogen/årbogen vil ikke belaste Dskif’s regnskab. 
o Hvidbogen/årbogen udarbejdes i samarbejde med personer fra det etablerede 

skimiljø, samt professionelle fra blad/magasinverdenen. 
• Konklusion: 

o AC arbejdere videre med de fremlagte planer for hvidbogen/årbogen 
 
 
5.e. Breddekonsulent kontrakt 
I forbindelse med ansættelse af DSkif nye breddekonsulent Klavs Klavsen, er der blevet 
udarbejdet målbeskrivelse på de opgaver, som breddekonsulenten skal løse. Disse mål var 
rundsendt til bestyrelsen inden bestyrelsesmødet. På baggrund af disse mål, er der indgået en 
samarbejdskontrakt med DIF omkring breddekonsulenten. 
 

• Kommentar: 
o Der var ingen kommentar. 

• Konklusion: 
o Den samlede bestyrelse støtter de skitserede arbejdsopgaver, og opsatte mål for 

de enkelte opgaver. 
 
6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale: 
Inden bestyrelsesmødet var fremsendt orientering omkring: 

• Status og forventninger til markedsføringsindtægter & forecast for 06 & 07. 
• Regnskab for 1.halvår 2006, samt forecast og fremskrivning af budget for resten af 

2006. 
• Ungdoms OL 2007. 

 
• Kommentar: 

o Markedsføringsindtægter: Der forventes indtægter i 2006 & 2007 på samlet 
450.000, fordelt på de to år.. 

o Regnskabet for 1. halvår 2006 samt forecast: Det forventes at DSkif holder det 
fremlagte budget for 2006.  

o DSkif har indstillet 3 atleter til ungdoms OL 2007. DSkif har fået tildelt 2 
pladser, på baggrund af det aktuelle niveau. En plads er reserveret til en 
navngiven atlet. 

• Konklusion: 
o Den professionelle organisation fortsætter arbejdet, i henhold til de skitserede 

planer. 
 
7. Eventuelt: 
 
Afmelding fra FIS konferencen 2010: 

• Generelle strømninger: 
o Der er mulighed for at få en større del af FIS midlerne til DSkif. Der er ca. 100 

mio. kr. i den samlede pulje, og næste tildeling vil ske på baggrund af antallet af 
deltagere i Nordic & Alpin VM i 2007. 

o DSkif skal tilsikre et maksimalt antal deltagere i de kommende VM, bl.a. Alpin 
VM 2007 i Åre, Sverige. 

• 2010 konferencen til København: 
o Det lykkedes ikke, at få afviklet det aftalte møde med FIS formand, Gian Franco 

Kasper. Dog er der god stemning omkring, at Danmark afholder FIS 
verdenskongres i 2010. Der var rygter om, at Beijing vil byde ind på samme 
kongres. 

• LIS (Lillehammer Internationale Skiacademy): 



o På baggrund af de udsendte invitationer til 25 potentielle lande, var der 5 lande, 
som havde valgt, at deltage i det planlagte møde. Af de 5 lande var der kun et 
land med en egentlig beslutningstager. 

o FIS har oprettet et FIS Ski Academy (IT baseret fjernundervisning), som har et 
betydeligt overlap i forhold til LIS projektet. 

o Ingen lande har besluttet sig for, at deltage i projektet. 
o HVN vil udarbejde et personligt brev til de potentielle skiforbund, adresseret til 

de respektive formænd. 
 
Formands nyt: 
HVN vil tilsikre en større grad af information til skiklubberne omkring de opgaver, som 
bestyrelsen og kontoret arbejder med. Dette vil ske i form af et brev til de enkelte formænd. 
Brevet vil indeholde en oversigt over de projekter, som der arbejdes på, og de projekter som 
er på tegnebrættet. Der åbnes for en dialog direkte med bestyrelsen hhv. den professionelle 
organisation, omkring de projekter som er i gang, samt de projekter som er på tegnebrættet. 
Formandsnyt vil blive udsendt efter behov. 
 
Medlemsstatus: 
DSkif har registreret 11.010 medlemmer, i forbindelse med den afsluttede 
medlemsindberetning til DIF. 
 
Møde- og aktivitetskalender: 
Ny opdateret kalender udarbejdes på kontoret.  
 
Revisionsprotokollatet om ansvarsforhold: 
Revisionsprotokollatet blev underskrevet af den nye bestyrelse. 
 
9. Næste møde dato: 
Mandag den 14. august 2006, kl. 14.00 – 22.00 
 
Dagsordenspunkter til næste bestyrelsesmøde (14. august 2006) 

• Punkter udover de faste fra forretningsordenen: 
o Behandling af resultatet fra interviewrunden vedr. den nye 

klubinstruktøruddannelse. 
o Præsentation af disciplinteams, og kort introduktion til disciplinteam 

samlingen/seminaret. 
o Behandling af kommissorium for arbejdsgruppe vedr. fremtidig mediapolicy, 

herunder medlemsblad og hjemmeside. 
o Medlemskoncepten, herunder medlemsadministration og skikort.dk. 

 


