Referat af bestyrelsesseminar 09.01.2007 – 13.01.2007.
Sted:

Zillertal, Østrig.

Indkaldte:

Henrik Nørgaard (HVN), Leo Libak Nielsen (LLN), Nis J. Bennetzen
(NJB), Frede Johansen (FJ), Søren Stausholm (SMO), Nikolaj
Fjellvang (NF) og Henrik S. Jensen (HSJ), Lars K. Madsen (LKM)
(Suppleant).
Kenneth Bøggild (KB), referent.
Henrik S. Jensen & Frede Johansen.

Udenfor bestyrelsen:
Afbud:

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Gennemgang og godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde.
3. Opfølgning på sager som er behandlet i økonomiudvalget og/eller forretningsudvalget.
a. Præsentation af regnskabet 2006.
b. Behandling af indstillinger fra økonomiudvalget om ansøgning af støtte fra
DIF/TD’s udviklingspulje.
4. Behandling af beslutningssager.
a. Behandling af oplæg til medlemskoncept.
b. Behandling af forslag til en fremtidig samarbejdspartner til Forbundets
medlemsblad.
c. Bestyrelsens sammensætning og indsats.
d. DSKiF’s love
i. Forslag til tilpasning af DSkiF’s love.
5. Sager til drøftelse.
a. Udvikling af den professionelle organisation.
b. Status på den politiske forankring af disciplinteams (DT) & DDS.
i. Behandling af DT’s oplæg til sportslig strategiplan.
6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale.
7. Eventuelt.
a. Møde med Mayerhofen Bergbane.
b. Møde med Zillertal Turismus.
i. LKM & KB.
8. Er næste mødedato OK?
1. Gennemgang og godkendelse af dagsorden for de kommende tre dage:
Inden bestyrelsesseminaret var fremsendt dagsorden og informationsmateriale til punkterne.
På baggrund af dette blev dagsordenen godkendt.
2. Gennemgang og godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde.
I referatet fra seneste bestyrelsesmøde var KB blevet bedt om, at afklare hvilken
nationalmelodi, som blev benyttet i DIF sammenhæng. KB kunne berette, at ”Det er et yndigt
land”, som er den anbefalede melodi i forbindelse med sejrsceremonier. DSkiF’s bestyrelse vil
derfor også anbefale denne. KB blev bedt om at informere FIS, og øvrige omkring dette valg.
Herefter blev referatet fra bestyrelsesmødet 20.11.2006 godkendt uden yderligere
kommentarer.
3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget og/eller forretningsudvalget.
3a. Præsentation af regnskabet:

Inden bestyrelsesseminaret havde økonomiudvalget behandlet det foreløbige regnskab for
2006. På det seneste økonomiudvalgsmøde blev de enkelte konti gennemgået, hvorefter
regnskabet for 2006 blev lukket. DSkiF’s kasserer NJB og administrationschef KB har afholdt
møde med forbundets revisionsselskab KPMG, som er ved at gennemgå dette. NJB fremlagde
det foreløbige regnskab for 2006.
Kommentarer:
• Der er en forbedring i resultatet på kr. 95.000,00 i forhold til budget.
• Ikke forbrugte midler i de enkelte DT er overført til 2007.
o De enkelte beløb fremgår af det endelige regnskab.
• Ved en hensættelse af det samlede overskud, vil forbundet nu have en beskeden
egenkapital, på kr. 107.000,00.
• DSkiF skal ikke spare penge op til en stor egenkapital, men have en rimelig egenkapital
på ca. 10% af omsætningen.
• Forbedringen af årets resultat i forhold til budgettet skyldes ekstra indtægter og
generelle tilpasninger/besparelser.
• I regnskabet er hensat:
o Diverse udgifter 2006:
Kr. 50.000,00
o Kontingentjusteringer/tab:
Kr. 50.000,00
o Udsendelse af årsmærker vedr. 06/07:
Kr. 50.000,00
o Igangsat WEB-udvikling & sport:
Kr. 50.000,00
Beslutning:
• Den fremlagte regnskabsmodel vil i 2007 blive revideret således, at den matcher den
udsendte budgetmodel.
• DSkiF vil ansøge DIF/TD’s udviklingspulje i foråret, Til dette skal der formentligt bruges
ca. kr. 100.000,00 til egenfinansieringen. Denne egenfinansiering skal ske via
egenkapitalen. (se pkt. 3b)
• Regnskabet er endeligt den 09. marts 2007.
• I den endelige årsrapport skal de enkelte hovedkonti specificeres, så indtægter og
udgifter kan holdes op mod hinanden.

3b. Behandling af indstilling fra ØK udvalget om ansøgning af støtte fra DIF/TD’s
udviklingspulje.
DIF har en udviklingspulje, hvor specialforbund kan søge om midler til et eller flere
udviklingsprojekter. Puljen er til forbund, som opfylder et eller flere af følgende kriterier:
• Forbund, der modtager mindre i tilskud pga. den nye fordelingsnøgle.
• Forbund med lavt medlemstal.
• Økonomisk svært stillede forbund.
Formålet med puljen er, at støtte til aktiviteter ”tæt på” DIF fordelingsnøglen, samt projekter
på bredde-, uddannelse og eliteområdet. DSkiF har ikke tidligere søgt denne pulje om støtte til
aktiviteter, som ligger tæt på DIF fordelingsnøglen.
Kommentarer:
• DSkiF kan ansøge om opstartsstøtte til f.eks den nye sportslige/elitesatsning.
• Aktiviteten finansieres med en % vis fordeling mellem DIF, forbund og
løberindbetalinger (formodentligt en 1/3 del fra hver).
• Via HHR-processen har DSkiF opfyldt en del af de formelle krav til at være ansøger.
• Ansøgningspuljen kan fungere som en mellemfinansiering i skisæsonen 2007/08 indtil
DSkiF har et tilstrækkeligt sportsligt niveau. Dernæst kan forbundet muligvis genoptage
samarbejdet med Team Danmark omkring en elitesatsning.

•

I forbindelse med ansøgning til eliteaktiviteter skal en eventuelt ansættelse af en
elitekoordinator/sportschef være sikret, således at der er økonomi til et længere
ansættelsesforhold.

Beslutning:
• Bestyrelsen giver HVN bemyndigelse til, at arbejde videre med en ansøgning på
baggrund af ovenstående kommentarer.
• Indholdet i samarbejdet skal præsenteres på det kommende repræsentantskabsmøde.
4. Behandling af beslutningssager.
4a. Behandling af oplæg til medlemskoncept.
I forlængelse af HHR-processen og repræsentantskabsmøde 2006, har bestyrelsen arbejdet
med et oplæg til et nyt medlemskoncept til skiklubberne. Medlemskonceptet skal være
dækkende for de behov skiklubberne har i deres daglige virke, samt understøtte skiklubbernes
arbejde med, at sikre et stabilt, og om muligt stigende antal medlemmer i de danske
skiklubber. Den professionelle organisation havde inden mødet foretaget en
spørgeskemaundersøgelse hos alle skiklubber. Spørgeskemaundersøgelsen gav ikke et
entydigt svar på indholdet og behovet for et nyt medlemskoncept. Inden mødet var rundsendt
oplæg til konceptet, samt de besvarede spørgeskemaer, og en opsummering fra forbundets
marketingkonsulent Anette Christensen. På baggrund af det udleverede materiale og de
generelle input fra skiklubberne, diskuterede bestyrelsen indholdet af et muligt nyt
medlemskoncept.
Kommentarer:
• Delelementerne i det udleverede oplæg, kræver en dybere undersøgelse, herunder
specielt interessen for en eventuelt ”årets Skidag”
• Elementerne i et nyt medlemskoncept skal være målrettet skiklubberne, samt deres
interessenter/medlemmer.
• I et nyt medlemskoncept skal der også være fokus på en styrkelse af antallet af
medlemmer i Dansk Skiforbund, herunder muligheden for, at supportere nye
skiklubber.
• Et nyt medlemskoncept skal afstemmes med skiklubberne.
• Nye projekter skal være skarpe i forhold til DSkiF’s mission.
• I den endelige udformning af en nyt medlemskoncept og dets indhold, skal der tages
hensyn til DSkiF’s samlede ressourcer, herunder den professionelle organisations
samlede ressourcer i forhold til de nuværende opgaver.
Beslutning:
• Et eventuelt nyt medlemskoncept skal afstemmes med klubberne inden
repræsentantskabsmødet.
• I et medlemskoncept skal der være fokus på klubbernes behov, samt muligheden for
hvervning af nye medlemmer.
• En eventuelt ”Årets Skidag” skal koordineres og aftales med skiklubberne, herunder
specielt indholdet i ”Årets Skidag”.
4b. Behandling af forslag til fremtidig samarbejdspartner, vedrørende
medlemsbladet.
I forbindelse med behandlingen af DSkiF’s fremtidige kommunikationsplatform, herunder
medlemsbladet, havde forbundet modtaget seks forskellige oplæg til en fremtidig
blad/magasin løsning. Alle de indkomne samarbejdsforslag, var blevet behandlet ud fra nogle
kriterier. På baggrund af denne behandling var tre samarbejdsforslag blevet valgt ud til en

tilbundsgående behandling. De udvalgte mulige samarbejdspartner, havde tre forskellige
løsningsforslag, og alle en god position i den danske skiverden.
Kommentarer:
• Udgiften til den valgte løsning må ikke overstige den nuværende
• Kvaliteten af den valgte løsning skal forbedres i forhold til den nuværende løsning,
med de input klubberne og repræsentantskabet kom med i foråret 2006.
• Den valgte løsning skal være økonomi neutral for forbundet, samt den økonomiske
risiko forbundet med udgivelsen af et medlemsblad, må ikke kunne belastes forbundet.
• Forbundet skal have 8 – 16 siders forbundsstof i bladet, samt have endelig redaktionel
beslutningskompetence.
• Der stiles efter en løsning, hvor der udgives fire numre af bladet pr. sæson.
Alternativ 1:
• Har ikke kendskab til skisport eller det danske skimarked generelt.
• Er en større spiller på det danske mediemarked.
• Planlagt udgivelse af 3 magasiner/blade årligt.
• Producerer en stribe livsstilsmagasiner.
• Dansk Skiforbunds redaktionsgruppe vil have mindre indflydelse på det endelige
produkt, men stor indflydelse på det indholdsmæssige.
• Stor soliditet og økonomisk formåen.
• Lang deadline ca. 1½ måned før udgivelse.
• Rammer en pris på det nuværende niveau i forhold til klubberne.
Alternativ 2:
• Har lidt/ingen kendskab til skisport eller det danske skimarked generelt.
• Har gode og nye input til en alternativ løsning.
• Udgiveren kan ikke skrive artiklerne selv.
o DSkiF skal formidle alt redaktionelt, vedrørende skisport/skiløb.
• Kort deadline (8 dage før udgivelse).
• Udgiver 2 livsstilsblade (golf & Tennis).
• Har et godt kendskab til livsstilsmarkedet generelt.
• Stærkt gennemarbejdet bladkoncept.
• Stor fleksibilitet.
• Begrænset soliditet og økonomisk formåen (nyt firma).
• Bladet vil skulle distribueres som et gratis blad til alle danske skiløbere.
• Rammer en pris på det nuværende niveau i forhold til klubberne.
Alternativ 3:
• Har et indgående kendskab til skisport og det dansk skimarked generelt.
• Udgiver 2 tilsvarende blade/magasiner.
• Magasinets nuværende redaktion vil kunne skrive relevante artikler til magasinet.
• I samarbejdsoplægget er nytænkning omkring udvidelse af samarbejdet.
• Planlagt udgivelse af 4 magasiner årligt.
• 6 – 12 sider med forbundsstof.
• Har en rimelig soliditet og position i markedet.
• Rammer en lavere pris til skiklubberne i forhold til det nuværende niveau.
Beslutning:
• HVN har bemyndigelse til, at forhandle videre med alternativ 3, under hensyntagen til
de af bestyrelsen fremkomne kommentarer under emnet.
• Endelig ny bladaftale skal kunne præsenteres til det kommende
repræsentantskabsmøde i april 2007.
4c. Bestyrelsens sammensætning og indsats.

I forbindelse med det kommende repræsentantskab er følgende bestyrelsesmedlemmer på
valg:
• Formand
Henrik Nørgaard
på valg
genopstiller
• Næstformand
Leo Libak Nielsen
ikke på valg
• Kasserer
Nis J. Bennetzen
ikke på valg
• Bestyrelsesmedlem
Frede Johannesen
på valg
*
• Bestyrelsesmedlem
Henrik S. Jensen
på valg
HVN spørger
• Bestyrelsesmedlem
Nikolaj Fjellvang
ikke på valg
• Bestyrelsesmedlem
Søren Stausholm
ikke på valg *
• Suppleant
Lars K. Madsen
på valg
genopstiller
• Suppleant
Vacant
på valg
• Revisor forslag:
Torsten Jacobsen
på valg
*Vil genopstille hhv. fortsætte, men stiller sit kandidatur til rådighed, hvis bestyrelsen vælger
at opstille en anden kandidat inden repræsentantskabsmødet 2007.
Kommentarer:
• Der ønskes løst flere opgaver på et politisk/strategisk niveau af bestyrelsesmedlemmerne mellem bestyrelsesmøderne.
• Langt hovedparten af de nuværende bestyrelsesmedlemmer er traditionelle alpinister.
På sigt bør der om arbejdes for at flere bestyrelsesmedlemmer har rødder i de øvrige
discipliner.
• Der mangler kompetencer i bestyrelsen på det højeste elitære niveau.
• Der skal tages hensyn til den geografiske spredning og kønslige kvotering i bestyrelsen.
• Suppleantens deltagelse i alle bestyrelsesmøder har været positivt for bestyrelsen.
Beslutning:
• HVN kontakter to navngivne personer for en afklaring af deres stillingtagen til en
eventuelt indtræden i bestyrelsen som medlem eller suppleant.
• Derefter forbereder bestyrelsen sin indstilling til repræsentantskabet.
• De kommende suppleanter vil indgå i bestyrelsens arbejde på lige fod med de øvrige
bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmeafgivelse vil suppleanternes deltagelse være i
henhold til lovene.
4d. DSkiF’s love.
I efteråret 2006 blev de første midtvejsmøder afholdt. Møderne blev afholdt i Hobro &
Brøndby. Udover generelle information var der udsendt et diskussionsoplæg til bl.a. ændring af
DSkiF love, på følgende tre punkter:
• Skal midtvejsmøderne indskrives i lovene?
• Skal DskiF’s repræsentantskabsmøde fremover afvikles i Idrættens Hus hvert år?
• Skal Dansk Skiforbund ændre navn til Dansk Ski- & Snowboard forbund?
Udover de ovenstående punkter, har der været arbejdet på en tilpasning af DSkiF’s love
således, at Den Danske Skiskole (DDS) med dens samlede forretning kan blive fuldt integreret
i DSkiF. Emnet vedrørende DDS er ikke blevet behandlet på midtvejsmøderne.
Kommentarer:
• På midtvejsmøderne blev de tre ændringsforslag debatteret. Der var bred enighed om
ikke at ændre i lovene.
• DDS er observant på den positive udmelding fra DSkiF’s bestyrelse omkring fuld
integrering af DDS i DSkiF.
• DSkiF skal sikre at klubberne får de uddannelsesmæssige tilbud, som de efterspørger.
• Der skal afvikles kurser i alle discipliner.
• Økonomien/priserne på de udbudte kurser skal være i henhold til det øvrige kursus
marked.
• DDS vil få eget regnskab, og råderet over DDS’s egenkapital.

Beslutning:
• De tre ændringsforslag til lovene, bortfalder
• KB & NF arbejder videre med tilpasning af DSkiF’s love, og et udkast bringes i høring
hos DIF’s jurister, således at forslaget kan behandles på det kommende
repræsentantskabsmøde i april 2007.
5. Sager til drøftelse.
5a. Udvikling af den professionelle organisation.
DSkiF professionelle organisation består af:
Administrationschef:
Kenneth Bøggild (KB)
Marketingkonsulent:
Anette Christensen (AC)
Breddekonsulent:
Klavs Klavsen (KK)
Kommunikation (sport): Henrik Fritzen, Freelance (HF)
Medlemsadministrator: Malene V. Henriksen (MVH)
Bogholder:
Pia Finnemann (PF)
For MVH & PF gælder, at de sidder i DIF’s centrale administration, men løser opgaverne for
DSkiF. Den professionelle organisation løser en bred vifte af opgaver, blandt disse er
breddekonsulent opgaver i fokus fra DIF’s sider, da den ansatte breddekonsulent er en fælles
ansættelsesaftale mellem DSkiF & DIF. I den fælles ansættelsesaftale omkring
breddekonsulenten, er aftalt et antal opgaver, som skal løses inden for en fastlagt periode.
DSkiF’s breddekonsulent tilskud er afhængig af løsningen af disse aftalte opgaver.
Kommentarer:
• Breddeområdet og dermed Breddekonsulentens opgaver har stort fokus i bestyrelsen,
da de er centrale dels for klubberne dels for vores samarbejde med DIF.
• Antallet af klubudviklingsforløb og klubbesøg har været mindre end det forventede,
hvilket gør at vi står svagt i forhold til DIF, i forhold til både aftalen og
fordelingsnøglen.Klubberne har tilsyneladende ikke fokus på/lyst til igangsættelse af
klubudviklingsforløb.
• Breddekonsulenten skal bibringes de rette værktøjer, og den fornødne administrative
og politiske opbakning til at nå de opsatte mål.
Beslutning:
• De aftalte breddekonsulent målsætninger som er aftalt med DIF, opdeles i kvartalsmål,
og vil få en tæt opfølgning fra KB og HVN.
HVN fik mandat til, at arbejde videre med den professionelle organisations uddannelses- og
udviklingsønsker, herunder deltager KB i Idrættens Lederakademi. HVN følger op med hensyn
til uddannelse/kurser for AC & Klavs Klavsen.
• Der foretages en evaluering af de opnåede resultater i den professionelle organisation i
april måned 2007. Evalueringen udføres af HVN.
• Aftalen med HF forsøges genforhandlet til sæsonen 07/08.
o Der arbejdes på, at udvide funktionen med en ”assistent” til HF.
5b. Status på den politiske forankring af disciplinteams (DT).
På bestyrelsesmødet den 20.11.2006, blev den politiske forankring i disciplinteams fastlagt.
• Telemark:
Leo Libak Nielsen
• Snowboard:
Henrik Nørgaard
• Freestyle:
Henrik S. Jensen
• Alpin:
Lars K. Madsen
• Nordisk:
vacant (kontoret)
Siden sidste bestyrelsesmøde har der været kontakt til:

• Telemark
• Alpin
Inden bestyrelsesseminar havde bestyrelsen modtaget sportsligt oplæg fra Alpint DT & Nordisk
DT, hvorfor disse blev behandlet på mødet.
Kommentar:
• Telemark (LLN):
o Elitegruppen er samlet på Hafjell.
o Telemark ønsker at bruge Hafjell som base og frygter at bliver ”efterladt”, hvis
DSkiF’s øvrige aktiviteter flyttes til DSkiF’s sydlige destination, Zillertal. Der er
hensigten at anvende Hafjel & Zillertal sideløbende
o Telemarkløberne har gode eksterne samarbejdspartnere(sponsorer), som støtter
enkelte løbere.
o Der er ikke udarbejdet en egentlig projekt/udviklingsplan for Telemark DT.
o Telemark gruppen er opdelt i to grupper, hvorfor at der arbejdes med to
forskellige metoder i Telemark-gruppen.
o Der er faste træningsplaner, for de enkelte løbere fordelt på dage og uger.
o Søren Essendrup er udpeget som overordnet koordinator i Telemark gruppen.
o Magnus Wonsyld fungerer som træner for gruppen.
o Der samarbejdes med Alpin DT.
o Telemark DT har diverse porte og udstyr.
o Telemark er primært forankret i Københavns Skiklub.
o Der er stor viden samlet i gruppen.
o Telemark DT er tilfreds, sådan som økonomiske forhold er pt. med den
skitserede økonomiske ramme for 2007, samt den generelle opbakning fra
DSkiF.
o Telemark DT kunne ønske sig sparring omkring sponsorsøgning og -pleje hos
forbundets marketingkonsulent.
o Telemark DT har atleter med til VM 2007.
• Alpin (LKM):
o Alpin DT har brugt meget energi på UOL og VM 2007 og de tilknyttede
træningssamlinger.
o Der er en velfungerende talentudvikling i Alpin DT.
o Konkurrenceafviklingsdelen kører som hidtil primært via Peter Schumacker som
er en del af Alpin DT.
o Johnny Albertsen (JA) og Sophie Sölling (SS) kører egen satsning udenfor Alpin
DT. Der er ikke en formel dialog mellem de to løbere og DT.
Det er væsentligt at der er opfang på de to senior atleter, JA & SS.
o Alpin DT har atleter med til UOL & VM 2007
• Freestyle (KB):
o Freestyle er opdelt i 2 fraktioner.
o De to fraktioner arbejder sammen omkring specifikke projekter.
o DM afvikles i Freestyle DT.
o DDS har dialog med Freestyle DT v. Nikolaj Vang (NV).
o NV har lovet at yde en større indsats i Freestyle DT for, at tilsikre den endelige
konstituering.
o Der arbejdes på opbyggelse af et talentudviklingskoncept i teamet.
Bruttogruppe til talentholdet er udpeget/udtaget.
o Freestyle DT har atleter med til VM 2007.
• Snowboard (HVN):
o SNB har en meget smal satsning, med kun en eliteløber.
o Der er visionære SNB kræfter i Københavns Skiklub og omkring Freestyle
butikken 540.
o Gruppen af aktive i SNB DT skal udvides, med nye input som repræsenterer
spændvidden i snowboard.

•

•

•

o Bestyrelsen følger udviklingen i SNB DT.
o SNB DT har en atlet med til VM 2007.
Nordisk (KB):
o En smal satsning med kun 1 senior løber, og 2-3 ungdomsløbere.
o Nordisk DT har deltagelse til UOL.
o Nordisk DT har en atlet med til VM 2007.
o Nordisk DT er ikke forankret i det langrendsmiljø, som er under Københavns
Skiklub.
Kommentarer til de sportslige oplæg:
o Nordisk:
Bestyrelsen finder ikke det modtagne sportslige oplæg realistisk i forhold
til det nuværende niveau og potentiale i disciplinen.
Der mangler fokus på opfang af langrendsløbere for, at skabe et
fundament for egentlig talentudvikling.
o Alpin:
Generelt et godt og gennemtænkt oplæg på den del af DT’s samlede
opgavesæt som oplægget dækker.
Det modtagne oplæg har primært fokus på eliteidræt på nationalt niveau.
Der mangler koblingen til et top internationalt niveau.
Der mangler kobling til uddannelse og den øvrige alpine breddeidræt.
Perspektivet og mulighederne for at samarbejde med en sydlig
destination er ikke beskrevet.
Bestyrelsen mangler input i oplægget til koblingen mellem sport og
uddannelse, herunder specielt opfanget i forbindelse med atleternes
ungdomsuddannelser og videreuddannelser.
I oplægget er der ikke taget hensyn til bestyrelsens ønske om en base i
Danmark, til løbende fysiks træning og samlinger på tværs af
disciplinerne.
I det endelige oplæg skal være målbare pejlepunkter.
I det fremlagte mangler input til de generelle opgaver i DT.
Konklusion:
o Alle discipliner skal udarbejde en disciplinanalyse. Kontoret fremsender og
tilsikre udarbejdelsen af disciplinanalyserne.
o Der skal arbejdes på løsning omkring en professionel forankring af de
sportslige/elitære aktiviteter.
o I de smalle satsninger (SNB, & Nordisk) skal der udarbejdes handlingsplaner, for
udvidelse af potentialet i disciplinen, hvervning og udvikling af talenter.
o Kontoret kontakter JA & SS, for en afklaring omkring:
Plan/satsning og forventningerne til DSkiF, samt JA & SS mulige indsats
for DSkiF i forbindelse med opbyggelsen af de nye talenthold.
o Telemark, Freestyle & SNB grupperingerne skal afklares således, at alle de
involverede grupperinger/fraktioner arbejder mod samme mål.

6. Kommentarer til det udsendte orienteringsmateriale:
Der var ingen kommentarer til det udsendte orienteringsmateriale.
7. Eventuelt.
7.a. Møde med Mayerhofen Bergbane.
I forbindelse med kontorets arbejde med oprettelse af den sydlige destination, havde KB
arrangeret et møde mellem Mayerhofen Bergbane og bestyrelsen. Mayerhofen Bergbane
præsenterede området og fremlagde nogle af de visioner, som de havde for det indgåede

samarbejde mellem DSkiF & Mayerhofen. På nærværende omhandler samarbejdet DSkiF’s
topatleter og talenthold, og der arbejdes på at udvide samarbejdet, så det mere bredt kan
dække andre interesserede i forbund og klubber. I forbindelse med præsentation af området
blev træningsområderne gennemgået, samt faciliteter til opbevaring af materiel, og mulige
velfærdfaciliteter blev gennemgået.
Projektet er fortsat forankret i den professionelle organisation.

7b. Møde med Zillertal Turismus:
I forlængelse af løbende dialog med direktør for Zillertal Turismus, Gernot Paesold blev der
afviklet et samarbejdsmøde. På mødet var DSkiF repræsenteret ved LKM & KB. Detaljer
omkring det videre samarbejde blev fastlagt, samt fordeling af opgaver og ressourcer blev
aftalt. Der tilsigtes et samarbejdsmøde mellem:
• Trænere og leder fra DskiF’s, lokale skiklubber og trænerkapacitet i uge 12
• Præsentation af området for skiklubber og DK presse bliver i uge 15.
Projektet er fortsat forankret i den professionelle organisation.
DIF’s formandsvalg:
HVN havde modtaget indstillingsskrivelse fra Næstformand i DIF, Niels Nygaard, vedrørende
det kommende formandsvalg i DIF. Skrivelsen blev gennemgået. På baggrund af
gennemgangen, støtter DSkiF’s samlede bestyrelse, Niels Nygaard som kandidat til
formandsposten i DIF i forbindelse med det kommende formandsvalg.
Nøgleaktiviteter for DSkiF:
På repræsentantskabsmødet i april 2007, skal bestyrelsen præsenterer mål og nøgleaktiviteter
for sæsonen 2007/08 (HVN til action).
På det førstkommende bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet vil den nye bestyrelse
påbegynde arbejdet med DSkiF’s mål og nøgleaktiviteter mod 2010.
8. Næste mødedato.
Næste møde afvikles den 27. marts 2007, kl. 17.00 – 22.00 på forbundets kontor.
Punkter udover de faste fra forretningsordenen:
•

Forberedelse til DSkiF’s repræsentantskabsmøde 2007.

