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Referat af repræsentantskabsmøde d. 22. april 2006, kl. 13.00-18.00, Århus Sejlklub, 
Kystpromenaden 7, 8000 Århus. 
 
Dagsorden: 

a) Valg af dirigent 
b) Formandens beretning 
c) Godkendelse af det reviderede regnskab pr. 31.12 
d) Fremlæggelse af mål og aktivitetsplan 
e) Fremlæggelse af budget for det kommende kalenderår 
f) Behandling af indkomne forslag, herunder forslag til kontingentets grundbeløb og 

minimumsbeløb pr. klub samt evt. bladkontingent.  
g) Valg af formand (ulige årstal) 
h) Valg af næstformand (lige årstal) 
i) Valg af kasserer (lige årstal) 
j) Valg af to bestyrelsesmedlemmer (ulige år) 
k) Valg af to bestyrelsesmedlemmer (lige år) 
l) Valg af to bestyrelsessuppleanter (for 1 år) 
m) Valg af revisor (ulige år) 
n) Valg af en revisorsuppleant (for 1 år) 
o) Valg af formand til ordens- & amatørudvalget (lige årstal) 
p) Valg af to medlemmer til ordens- & amatørudvalget (lige årstal) 
q) Valg af 1 suppleant til ordens- & amatørudvalget (for 1 år) 
r) Eventuelt 

 
 
a) Valg af dirigent 
Formanden for Dansk Skiforbund, Torben Klausen (TK), Slagelse Skiklub, bød 
velkommen til de fremmødte. Der var to afbud fra bestyrelsen. Disse var næstformanden 
Henrik Nørgaard, som var bortrejst, og Frede Johansen, som desværre var ramt af 
sygdom. 
 
På bestyrelsens vegne foreslog Torben Klausen, Willy Rasmussen (WR) som dirigent, 
hvilket blev godkendt af repræsentantskabet med klapsalver. 
 
WR takkede og konstaterede herefter, at mødet var lovligt varslet, og at alle formalier var 
overholdt. Dog bemærkede han, at mødet blev afviklet i maj måned, og ikke som anført i 
lovene i april måned. Hertil var der ingen protester fra repræsentantskabet, og ingen 
kommentarer hertil. 
 
WR oplyste desuden, at Malene Henriksen tog referat, og bad alle om at sige navn og 
klub, inden de udtalte sig, så det kunne føres til referatet. 
 
WR oplyste om, at mødet blev afholdt i henhold til § 12 i DSkiF’s love. WR gennemgik 
dagsordenen. 
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WR spurgte, om der var nogle af de indsendte forslag, som ikke var kommet med: Der 
var ingen indvendinger til dette. 
 
WR informerede om, at der var 15 klubber repræsenteret med i alt 65 stemmer samt 
bestyrelsen med 5 stemmer, hvilket resulterede i 70 stemmer ved de forestående 
afstemninger. 
 
Der blev valgt stemmetællere til at holde styr på antal stemmer fra klubberne, dette blev 
de kontoransatte: Anette Christensen, Kenneth Bøggild og Klavs Klavsen med Willy 
Rasmussen som stemmeformand. Der var ingen indvendinger hertil.  
 
Formaliteterne var i orden, og mødet kunne begynde. 

 
Herefter gav WR formanden, Torben Klausen, ordet. 

 
 
b) Formandens beretning 
Torben Klausen startede med at sætte fokus på sporten. 
 
Dansk Skiforbund havde i dette år haft to begivenheder, som har haft glæde af den 
megen sne i årets løb, hvilket har givet længderekord for skisport i Danmark. Denne 
periode gik fra 21. december 2005 til 1. april 2006. Det har derfor været muligt, at afholde 
en hel del aktiviteter i skisæsonen.  
 
Torben Klausen fremhævede to aktiviteter; en i Jonstrup Vang og en i Gribskov, hvor 
man havde kørt spor op i hele perioden fra 21. december 2005 til 1.april 2006. Her havde 
man haft fire konkurrencer, hvor den ene af dem havde 268 deltagere. Gribskov har 
været yderst tilfredse med arrangementet og har været glade for at kunne vise, at de 
udover at sælge træer også kan tilbyde mange vinteroplevelser i skoven.  
 
Dette har faktisk bevirket, at Bornholms Amt, København Amt og Midtsjællands Amt har 
spurgt til, hvordan man bærer man sig ad. Hvad har Gribskov fået ud af dette? Hertil 
tilføjede Torben Klausen, at det er svært at sige, om der er kommet flere medlemmer, 
men som man hører Jakob F. sige: Folk startede med talibanudstyr, og ender med at 
købe det seneste nye udstyr. Det har været et forrygende arbejde Gribskov og Jacob 
Ghisler har gjort.   
 
Et andet punkt, der har været oppe i 2005, var Vinter OL i Torino. Desværre kom hverken 
de danske skiatleter eller Bob-teamet med. De havde alle sammen kæmpet til det 
allersidste.  

• Julie Lundholdt har for egne midler rejst verden rundt for at kvalificere sig. Bob-
teamet har tilsvarende gjort det samme i årevis. Men desværre lykkedes det ikke 
for nogen af dem at klare kvalifikationskravene.  
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• Tom Johansen (BOB Team DK) havde en halv million, før han havde en 
bobslæde. Han har gjort et fantastisk stykke arbejde, og hvis der var andre, der 
kunne starte på samme måde, ville de være rigtig godt stillet. 

• Michelle Vikmand Møller på skeleton, bosiddende i Calgory, Canada, og med en 
skeletonbane ”lige i baghaven”, (har valgt at køre for Danmark) har også forsøgt at 
kvalificere sig, men desværre uden held.  

• Alpinløbere, Johnny Albertsen og Sophie Sølling, som er det mest ambitiøse 
alpine projekt Dansk Skiforbund har haft, lykkedes desværre heller ikke. Sophie er 
fremadstormende og Torben Klausen mente, at hun godt kunne have været med 
på chart 1 paragraffen. Torben opfordrede den kommende bestyrelse til at benytte 
sig mere af denne i fremtiden. Det er derfor vigtigt at bruge talentprogrammet 
meget mere, da man bliver meget bedre ved at være med i dette. 

• Langrend, Jonas Olsen, forsøgte også, men desværre uden held. 
• Freestyleren Anja Boldbjerg, kom desværre heller ikke med.  

 
De sædvanlige DM´er er gået godt. 
 
Klubbernes årlige fælles uge 7-tur har Klaus Lenskjold, Skanderborg Skiklub, og Finn 
Svendsen fra Skiklubben Hareskov været ansvarlige for de seneste år, men desværre 
var det sidste tur, de arrangerede i år, og de opfordrede andre til at tage over. De årlige 
ture har været en stor succes med ca. 300 deltagende klubmedlemmer på hver tur.  
 
Talenthold på den alpine side, har arbejdet forrygende.  
 
Den alpine side har et nyt projekt under behandling, Lillehammer Internationale Ski 
Academy (LIS), som man har debatteret meget i bestyrelsen. Der har været arbejdet på 
dette i en længere periode, og der blev afholdt et afgørende møde tirsdag d. 18. april 
2006. Der har ligeledes været afholdt et møde med Norsk Skiforbund (NSK), der dog ikke 
har været med i hele fasen, men de er nu kommet med. De havde interessen og var 
villige til at bære projektet på hænder og fødder gennem hele forløbet. 
 
NSK gav penge til den indledende fase og lovning på at være med til at bære det 
igennem. Det bliver et ski-akademi for alle skidisciplinerne. Det er interessant for hele 
Dansk Skiforbund og alle disciplinerne. Det er en utrolig chance, som vi ikke skal lade 
løbe fra os. Der vil efter repræsentantskabsmødet komme en ny bestyrelse, som vil 
arbejde videre med projektet. 
 
På det mere organisatoriske plan havde vi ved sidste års repræsentantskabsmøde en 
debat, hvor man nævnte, at sporten skulle være i centrum. Dette er i efteråret blevet 
bearbejdet i bestyrelsen. Der er ingen tvivl om, at man altid har arbejdet for, at sporten 
skal være i centrum. Det har igen medført en ny runde om visioner og missioner for netop 
at finde ud af, hvad man går efter. 
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Ved samme lejlighed satte vi skibet i søen omkring disciplinteams, arvtager efter det 
gamle udvalgssystem. Dette er der efter repræsentantskabsmødet blevet arbejdet lidt 
videre med under Helheds Rådgivning (HHR). Processen blev påbegyndt ved 
sæsonstart, men måske var det dårlig timing, da alle var på ski. 
 
Selve HHR har været i gang længe, og man er nået langt med det. I gruppen mangler 
man ikke arbejdsopgaver, og en hel del er blevet gennemført. Torben Klausen takkede 
Danmarks Idræts-Forbund, Torben Freij Jensen, Tom Jensen og Torben Bundgaard for 
samarbejdet. 
 
Dansk Skiforbund havde modtaget et brev fra Team Danmarks (TD) daværende direktør, 
Søren Riiskjær, der handlede om, at der var en del urigtige ting i det, der var blevet sagt 
under formandens beretning ved repræsentantskabsmødet 2005. Som formand kunne 
Torben Klausen ikke forstå direktør Søren Riiskjær, da Søren Riiskjær ikke havde været 
med i processen, eftersom han lige var tiltrådt. DSkif og TD var enige om at lave et fælles 
samarbejdsgrundlag, hvilket gik ud på, at man ikke diskuterer ting, når de allerede er 
sket. Torben Klausen ville dog nævne en ting, som han ikke havde fået svar på hos 
Team Danmark nemlig, at DSkif blev skåret for 5 uger i forbindelse med afslutningen af 
samarbejdet omkring Hafjell. Torben Klausen berettede, at han havde talt med Team 
Danmarks formand og næstformand om dette, men fik ikke noget svar. Torben Klausen 
forventer nu ikke et svar fra Team Danmark. 
 
Samarbejdet med Team Danmark slutter den 31. juli 2006, hvor den fire-årige periode 
udløber. Hvilket vil sige, at DSkif ingen støttekroner får fra Team Danmark. Det viser sig 
via netværk, man er med i, at der er andre håb. Team Danmark fortsætter på 
rådgivningsniveau. 
 
Torben Klausen fortalte kort om andre aktiviteter i Dansk Skiforbund: 

• Søren Mølgaard har været på Idrættens Leder Akademi, og Torben håbede, at 
DSkif fortsat får folk med herpå, og uddanner dem til at være ledere. 

• SKImagasinet har kørt i to år. Kort efter sidste årsmøde kom Aller og fortalte, at de 
ikke ville løbe fra den indgåede aftale. Resultatet blev derfor, at der kom tre blade, 
og der ville komme tre til. Derefter er den aftale slut, og bestyrelsen vil herefter se 
på hvilke andre muligheder, der er for at udgive et blad. 

• DSkif’s bestyrelse har arbejdet for et tættere samarbejde med Den Danske 
Skiskole. DSkif & DDS kan ikke undvære hinanden, da begge er en del af samme 
koncept. Der skal derfor være et samarbejde/en ordning, da de er en del af 
samme organisation, og der skal derfor arbejdes videre med dette. 

 
Forbundet har arbejdet sammen med Grønland omkring det idrætslige i mange år, men 
har i den indeværende sæson 05/06 ikke arbejdet sammen på kontraktlignende vilkår, 
eftersom vi ikke har haft meget at byde på. I forbindelse med OL-sagen kom de 
Grønlandske politikere på banen. I denne sag fik Dansk Skiforbund og Danmarks Idræts-
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Forbund at vide, at de var nogle kolonister, fordi vi ikke ville sende grønlandske skiløbere 
til OL, hvilket er store beskyldninger.  
 
Statsministeren og landsstyreformanden har været involveret. Landsstyreformanden 
sendte et brev om, at dette var ren kulturmagt, at Grønland ikke kunne komme med, nu 
hvor de havde opfyldt de internationale kriterier. 
 
Grønland og Danmark har samme pas, og Grønland er stadig medlem af de 
internationale organisationer og Olympisk Komité via deres rigsfællesskab med Danmark. 
Så længe Grønland ikke er selvstændigt medlem af FN, kan Grønland ikke blive 
selvstændig, når det gælder OL. Derfor bliver det ikke aktuelt for Grønland at komme 
med som selvstændigt land, før de er medlem af FN. 
 
Dansk Skiforbund har interesse i Grønlandssagen, da Martin Møller har været 
bosiddende i Grønland i mange år, men er født i Danmark. Spørgsmålet gik så på, om 
man er interesseret i, at man kan deltage i VM, EM, WC & OL etc. under grønlandsk flag i 
stedet for det danske? 
Bestyrelsen havde ikke taget endelig stilling til dette, ud over problematikken omkring 
selvstændig repræsentation i FN. Dog er det kontroversielt, hvis man træner sammen på 
et hold, og der er forskellige udtagelseskrav afhængig af, om du repræsenterer Grønland 
eller Danmark. DIF vil på bestyrelsesniveau finde ud af, hvad politikken vil være på dette 
område. Repræsentantskabet i DIF skal afgøre, om der skal indføres nogle andre krav til 
Grønland. 
 
De internationale OL-krav er forskellige for disciplinerne. Ved langrend kan man stort set  
komme med, hvis man har løbet på ski to år, hvorimod skeleton & Bob har meget 
skrappe krav. Der er meget stor forskel på, hvad de internationale krav er. DSkif afventer 
beslutning fra DIF. 
 
Spørgsmålet gik også på, om Grønland skulle være med i det Internationale Skiforbund, 
FIS, ligesom de er medlem af det Internationale Biathlon Forbund. Det står i kontrakterne, 
at vi vil arbejde positivt for, at Grønland kan blive medlem af det Internationale 
Skiforbund, FIS. Det har den betydning, at de kan deltage under eget flag til EM, VM og 
WC/EC. Torben fortalte, at man var positive over for det, men afventer forhandlingerne 
om, hvor mange lande man kan stille op for med ét pas. Sandsynligheden for at komme 
med i FIS som selvstændig nation er ikke stor. Tidligere har FIS ikke villet optage 
dele/områder af lande. Hongkong blev optaget som eneste deltager uden at være et 
egentligt land.  
 
Debatten har også omhandlet skiskader, hvilket ikke var forbundets primære mål at 
forhindre, men forbundet hjælper gerne til, hvis der er andre, der vil sætte et projekt i 
gang. DSkif har ikke pengene til selv at sætte kampagnen i gang. Der er dog en del 
mennesker, der er villige til at betale og være med til at lave kampagnen. 
 



 

 6 

På den internationale arena var der ikke så meget at tage stilling til. Der kommer en FIS 
kongres i 2010, som gerne skulle komme til København i samarbejde med Idrætsfonden 
Danmark og Wonderful Copenhagen. De er begge eksperter i dette. 
Det ville være meget positivt, hvis den kunne komme til København. 
 
På det mere organisatoriske plan i DSkif er der blevet ansat tre nye medarbejdere på 
kontoret, administrationschef Kenneth Bøggild og marketingkonsulent Annette 
Christensen samt breddekonsulent Klavs Klavsen. Den skifaglige kompetence på 
kontoret er steget i og med, at Klavs Klavsen har gennemført Idrættens Træner Akademi 
og har en bred erfaring og kompetence inden for skisporten. 
  
I årets løb er der udført en del opgaver, som har udspring i Norge. Projekt Skileg, hvor 
børnehavebørn har stået på ski flere dage i Hedeland, var inspireret af Norsk Skiforbund. 
Projektet har høstet stor succes og på den baggrund fået en ny skiklub kun for børn, hvor 
der er fokus på børneskiløb. Dette skulle meget gerne forankres i klubberne i hele landet 
og resultere i flere medlemmer. Danmark har været heldige med sneen i år, og det har 
selvfølgelig været en væsentlig faktor i gennemførelsen af dette års Skileg. Vallåsen var 
ellers parate til at hjælpe til, hvilket de også har gjort i andre sammenhænge. Endvidere 
hvis der ikke er sne nok i kommende sæsoner. 
 
Ud fra PLS rapporterne viste det sig, at vi skal satse på ungdommen. Dette er sket ved 
en Ungdomscamp i efterårsferien. Dette var ikke den store succes, da ca. 5000 
gymnasieelever burde have set opfordringen, men ikke så mange kom med. Deltagerne 
på Campen syntes dog, at det var en kanon succes. Campen blev afholdt i samarbejde 
med freestyle og snowboard miljøet/scenen. På den måde var starten på et større og 
bedre samarbejde grundlagt. Til den kommende sæson er der planlagt tre camps. 
 
Anette Christensen har lavet en markedsføringsplan for 2005. Aktiviteterne i planen 
medførte en indtægt i 2005 på kr. 125.000, og i 2006 indtil dato kr. 118.000. 
 
Der har været flere arrangementer i årets løb, bl.a. vandrampen ved Københavns havn. 
Ligeledes var der Skievent i Tappehallerne i Hellerup i oktober 2005. Der var estimeret 
7.000 besøgende, men desværre kom kun 1.500 betalende gæster til Skieventen. Vi 
betragter ikke Skieventen som nogen succes, og vil ikke gentage et sådant indendørs 
koncept igen! 
 
Torben Klausen afsluttede og takkede for alle årene som aktiv i Dansk Skiforbund. 
Ønskede den nye formand held og lykke. Fortalte, at det havde været interessant og 
positivt at arbejde sammen, en ren fryd. Takkede for alle stemmerne gennem alle disse 
år. 
 
Kommentarer fra klubberne: 
Finn Svendsen, Skiklubben Hareskov; spurgte om medlemsudviklingen i forhold til 
Skikort.dk, efterlyste dette i formandens beretning. 
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Torben Klausen svarede hertil: Medlemsudviklingen er der ikke meget fokus på, men det 
er ikke et punkt, som man nødvendigvis ikke skal tage op. Der er pt.11.236 medlemmer. 
Mange klubber havde oprydning i medlemslisterne sidste gang, vi var i Århus. Det er dog 
ubegribeligt, at der kun er ca.12.000 medlemmer. Aktiviteterne skal være noget bedre. 
Skiklubben Hareskov er et godt eksempel, her er der et højt aktivitetsniveau. Dette kan 
hjælpe til at få flere medlemmer.  
 
Rasmus Lolholm, Dansk Snowboard Team, fortalte, at det var skønt at se Torben 
Klausen til konkurrencerne, mest i Frankrig. Mht. integration af snowboard i DSkif skal 
man se fornuften i at have mere snowboard på programmet. 
Navnet Dansk Ski- og Snowboardforbund er en god idé, da tiden udvikler sig. Flot at 
organisationen fremlægger disse tanker. Vi lever i en tidsalder, hvor de andre lande har 
ændret deres navne, derfor ville det være et godt signal at sende til omverdenen.  
 
Kuno Brodersen, Skiklubben Hareskov. Det er glædeligt, at man har lyttet til det med 
aktiviteterne. Han synes, det er en positiv indstilling at tage skeen i en sportslig hånd. At 
ansætte en breddekonsulent er positivt ligeledes, at forbundet ville bruge ressourcer på 
dette. Glæder sig meget til samarbejdet. Vil meget gerne samarbejde med andre, der 
skal ansættes og som ved en del om skisporten. 
 
Mogens Feldfoss, Odense Skiklub, tilføjede, at han til formandens beretning havde 
noteret det om SKImagasinet. Erindrede en lang debat til repræsentantskabsmødet 2005 
omkring dette magasin, om kvalitet og pris, eventuelt om man forsat skulle have dette 
blad, da der sidste år var overvejende negative holdninger til bladet. Odense Skiklub ville 
ikke sætte prisen op. Fik at vide til sidste møde, at DSkif er bundet af en aftale med Aller, 
og kontrakten kunne siges op med 6 mdr. varsel. Han undrer sig derfor over aftale om de 
tre numre i 2006. Spurgte, om der stadig var en bindende aftale med Aller? 
 
Torben Klausen svarede, at man sidst gav forkerte oplysning om de 6 mdr.  Aftalen lyder 
på tre år, der var aftalt på forhånd. Aftalen slutter ved den kommende sæson. 
 
Bente Nielsen, Hobro Skiklub, fortalte, at hun i lighed med nogle af de andre skiklubber 
ønsker, at DSkif satsede mere på det sportslige. Klubben har ikke oplevet stor 
forbindelse til skiforbundet. Hobro Skiklub har lavet spændende aktiviteter hele året, men 
syntes ikke, at deres erfaringer og ressourcer bliver udnyttet. Skiforbundet burde 
fokusere mere på at få et samarbejde i gang med klubberne. Hobro lever en tilværelse 
uden skiforbundet.  
 
Angående navneændring af forbundet mente Bente, at man skal være varsom, og at man 
skal tænke sig nøje om. Ændringen er det modsatte af, hvad Hobro ønskede sig. Det 
kunne blive en identitetskrise. Det var slemt nok, den gang man lavede logoet om. 
Klubben ville hellere have det gamle logo tilbage. Under SKImagasinet fremgår det, at 
der har været positive tilkendegivelser, men Hobro har ikke haft mulighed for at give en 
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kommentar til dette. Har derimod mange kommentarer til hjemmesiden. Forbundet burde 
prioritere hjemmesiden, så den kan være til gavn. Web er fremtiden. 
 
Torben Klausen kommenterede omkring samarbejdet, at DSkif kommer fra et år med 
mange kurser, og at man kun har ressourcer i et vist omfang. Skiteam sikres, at der 
kommer noget fornuftigt ud af det. Havde ikke glemt klubberne og samarbejdet med dem. 
 
Finn Svendsen, Skiklubben Hareskov, savnede et større indlæg om SKImagasinet i 
formandens beretning. 
 
Bestyrelsen ønskede at vente med at svare på dette spørgsmål. 
 
Finn Svendsen, Skiklubben Hareskov, savnede administrative lettelser for klubberne. 
Spurgte om, hvilket serviceniveau der kan forventes af medlemsadministrationen? 
 
Kenneth Bøggild svarede, at han har arbejdet med at opgradere de administrative rutiner. 
Der er ting, man vil have indført efter snak med Hareskov, som DSkif har været i tæt 
samarbejde med, og som har været meget konstruktive. Malene V. Henriksen støtter 
administrativt op om det. 
 
Det sidste trekvarte år har ikke været tilfredsstillende. Vidensniveauet har ikke været højt 
nok til at gå ind og løse nogle opgaver anderledes siden sæsonens start. Der arbejdes 
fremadrettet med at få Foreningspakken tilpasset, så den kan blive implementeret og 
blive et effektivt redskab i klubberne. Der arbejdes også på et online betalingssystem 
oven på den eksisterende online-tilmelding. Med udbetaling til klubberne har der været 
en del forsinkelser, hvilket selvfølgelig er beklageligt. Der er sat penge af til at arbejde 
aktivt for at skabe nogle værktøjer, der kan lette klubbernes webløsninger. Alt skal være 
igangsat i årene 2006 -2007. 
 
Jørgen Jensen, Næstved Skiklub, sagde først og fremmest tak for samarbejdet til Torben 
Klausen. Bakker op om at sporten skal være mere i fokus. Føler sig overset af DSkif. 
Klubben forsøger at få nye medlemmer, især børnefamilier, men savner et tiltag og en 
tilbagemelding fra DSkif om, hvad man kan/skal gøre. 
Mente desuden at bladet Ski (SKImagasinet, red) udkommer på et uheldigt tidspunkt, 
nemlig med for korte intervaller. DSkif skal ikke glemme fødekæden i Næstved Skiklub, 
hvor aldersgruppen er anderledes end andre skiklubber. 
 
Torben Klausen svarede dertil, at opfordringen vil gå videre. 
 
Herefter blev formandens beretning godkendt. 
 
 
c) Godkendelse af det reviderede regnskab pr. 31.12 
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Nis J. Bennetzen, kasserer, medlem af Skiklubben Hareskov, fortalte om regnskabet for 
2005. 
 
I 2004 havde DSkif 750.000 kr. i underskud, og året forinden havde DSkif et underskud 
på 500.000 kr. 
 
Nis fortalte, at regnskabet er bedre i år. 
 
Organisationen har lavet en ”turn-around”. Skiftet hele administrationsapparatet ud, 
inklusive de sportslige dele. Nis har i samarbejde med Kenneth Bøggild ryddet yderligere 
op i regnskabet. Nis var ikke i tvivl om, at de var på rette spor, og hvis bestyrelsen fik 
repræsentantskabets opbakning til bladkontingent stigningen, vil DSkif’s økonomi opfylde 
det resultat, som vi lagde op til i forbindelse med repræsentantskabsmødet 2005. 
Hvis der skulle bruges mange ressourcer på at få tingene til at hænge sammen rent 
økonomisk, så kan DSkif ikke lave det, som repræsentantskabet ønsker, nemlig alt det 
sportslige. Men Nis håbede, at 2005 og 2006 har været de sidste år med administrativ 
byrde på oprydning af DSkif’s regnskab. 
 
I selve regnskabet gennemgik Nis resultatopgørelse: 
 
DSkif havde opnået et resultat på ca. 200.000 kr., hvor man havde budgetteret med en 
lille smule mere. I årsberetningen for det officielle regnskab står de væsentligste årsager 
til dette. En af de væsentlige årsager til at DSkif ikke rammer budgettet for 2005 er, at vi 
ikke havde fået vedtaget bladkontingent forhøjelsen, hvilket der var budgetteret med.. 
Ligeledes er der foretaget en afskrivning på gamle debitorer på kr. 116.000. 
Uden disse ekstraordinære poster havde regnskabet for 2005 stort set ramt budgettet for 
2005. Regnskabet for 2005 kan ikke helt sammenlignes med 2004, fordi DIF havde bedt 
om et bruttoregnskab. Det vil sige, at nogle af de ting, der står under indtægterne, også 
står under udgifterne som modregning. Håbede i 2006 at få en mere sammenlignelig 
resultatopgørelse. 
 
4,2 mil. i bruttoindtægter 
ca. 4 mil. i udgifter 
Resultat på 200.000 kr. 
 
Aktivsiden med 1,8 mil. kr. samlede aktiver. Tilgodehavende hos klubber. Det er de 
kontingenter, som blev udsendt rent edb-mæssigt i slutningen af året, men gerne skulle 
være betalt. Næsten 100 procent er indbetalt i dag.  
 
Beholdning på 1,4 mil. betalt af på passivsiden til gæld til DIF, mod de kortsigtede og 
langsigtede lån. DSkif lånte en hel del penge af DIF, for at imødegå det underskud vi 
havde, og da vi fik reetableret vores kapital her i løbet af 2005, kunne man i 2006 
tilbagebetale en stor del af det lån.  
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Det er aldrig rart at ende op med en negativ egenkapital, men der var mange andre ting, 
som vi har kunnet glæde os over. Blandt andet i noten fra 2004, hvor det var, at vi havde 
en garanti hos DIF på kr. 400.000 omkring underskudsgaranti på skikort.dk. Denne 
garanti er borte, og DSkif har ingen forpligtelser herfor mere. 
 
Nis fortalte, at hvis vi omrokerede en gang til, bortset fra det der stod i vores 
resultatopgørelse, og ser på de samlede bruttoindtægter, så når vi op i en 
størrelsesorden på 5,2 mil kr. Vi har samlet medlemskontingenter på 464.000 kr. og 
Team Danmark tilskud på 473.000 kr. 
 
Medlemsændring fra 11.280 til 11.235: Det er ikke tilfredsstillende. Men man kan jo sige, 
at hvis man ikke kan få et større medlemstal, så kunne man måske lave en bedre kvalitet 
for de eksisterende medlemmer. 
 
Nis afsluttede med en præsentation af fordelingen mellem aktiviteter og administration i 
DSkif. 
 

• 29 %,  Udvalgsaktiviteter.  
• 13 %,  Til klub/medlemsaktiviteter. 
• 25 %  Personale omkostninger til aktiviteter. 
• 26 %  Udelukkende til administration (husleje og lign). 
• 7 %  Personaleomkostninger til aktiviteter omkring selve organisationen. 

 
Kommentarer fra klubberne: 
Finn Svendsen, Skiklubben Hareskov; roste Nis for et flot arbejde med at få DSkif på 
rette spor igen. Det er et meget bedre regnskab end tidligere. Finn var glad for at se, at 
det har været en positiv udvikling og følte sig i trygge hænder. 
Da tingene var blevet ændret til brutto, kunne Finn ikke se, hvad SKImagasinet kostede 
og opfattede det stadig som en nettopost. Er dette korrekt opfattet? 
Nis svarede, at man (på s. 13 i det uddelte regnskab) kunne se, at der i note tre - ved 
medieudvalg SKImagasinet - stod 84.295,- kr. brutto. Ud har vi ca. 280.000 kr., ind 
200.000 kr. 
 
Julie, snowboard landsholdet; undrede sig over hvordan man skulle se på trænerlønnen.  
Set i regnskabet, er det pga. OL, at der har været en stigning i forhold til, hvad det var 
forrige år? Syntes det var et stort tal i forhold til sidste år. 
Nis svarede, at op til OL i år, lavede man i efteråret nogle temmelig kraftige indsatser, 
som bevirkede, at man havde ekstraordinære udgifter. Disse udgifter kom ikke i det første 
halve år af 2006, derfor er det er en udgift i 2005 
 
Kuno Brodersen, Skiklubben Hareskov; spurgte til skikort.dk netto. Savnede nettobeløb. 
Spurgte Nis om han ville kommentere til motion/ bredde som er gået 140.000 kr. over 
budgettet. 
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Nis fortalte, at man har brugt 100.000 kr. til Mountaincamp. Indtægten for Mountaincamp 
er under indtægter. Skikort netto? hertil svarede Kenneth Bøggild, at der ikke er nogen 
indtægter. Strøg ”netto”, da det er en skrivefejl. 
 
Ingen andre havde yderligere kommentar. 
 
WR: Regnskabet er godkendt enstemmigt (med klapsalver).  
 
d) Fremlæggelse af mål og aktivitetsplan 
Søren Mølgaard (SMO), bestyrelsen, og Tom Jensen (TJ) fra DIF fortalte om dette punkt. 
 
Søren Mølgaard startede med at berette om, at Dskif, i forlængelse af sidste års 
repræsentantskabsmøde, (hvor DSkif tog fat på nogle af de store spørgsmål, blandt 
andet: Hvad er eksistensberettigelsen af DSkif.) i den forbindelse havde haft god gavn af 
Tom Jensen og Torben Bundgaard (begge DIF), der opfordrede os til at bruge en model, 
hvor vi arbejdede ud fra, at man havde en vision og et mål.  
 
SMO fortalte om visionsmodellen, hvor man i toppen helst ikke skal ændre, her er det 
rimelig konstant. Det, der er længere nede, ændres ofte og er dynamisk.  
Bestyrelsen har arbejdet de sidste 12 mdr. på, hvad der skal være i toppen af pyramiden. 
Derefter har bestyrelsen spurgt sig selv, hvorfor er vi egentlig her, og hvad er det, vi skal 
gøre bedre fremover. Bestyrelsen har i den proces, taget mange af de budskaber med, 
som de har modtaget fra klubberne. Vi har fået sparring fra DIF, og nogle af vores 
kommercielle partnere har også bidraget i denne proces til at gøre os skarpe på de her 
punkter. 
Ser man på visionen, går spørgsmålet på, hvad DSkif eksistensberettigelse er, og hvorfor 
er vi her overhovedet? Der hvor bestyrelsen fandt fælles fodslag, var at sige, at DSkif er 
en organisation for danske klubber og deres medlemmer. Det er forbundets opgave at 
varetage skisporten og snowboard-sporten i Danmark. At være en slags vidensbank for 
klubberne. 
 
Ser man på, hvilken kernevirksomhed der er i det, og hvilke ydelser det er, der skal til, for 
at vi kan have denne eksistens, er det at vi:  

• Skal være en rådgivende servicevirksomhed  
• Skal være med til at udvikle de klubber der har brug for det,  
• Skal støtte op om oprettelse af nye klubber.  
• Har nogle aktiviteter til at fremme skisporten. 
• Har Landsholdarbejde 
• Har Talentudvikling 
• Har afvikling af Danske mesterskaber og andre stævner. 
• Har uddannelse af instruktør 
• Har information og synliggørelse af og om sporten 
• Har samarbejde med private og offentlige myndigheder. 
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• Har repræsentation i internationale og nationale sammenhæng.  
 
Dette er den form for aktiviteter, kernevirksomheden skal dække for at servicere jer som 
klubber.  
 
Ser man på visionen, hvor er det, man skal være i morgen. som man ikke er i dag? Noget 
af det som DSkif har sat op som vision er at, vi skal have et landsdækkende netværk. Vi 
er ikke landsdækkende i dag og bestyrelsen har en vision om, at uanset, hvor man bor i 
landet, skal der være en skiklub, der kan varetage skisportens interesser. Søren fortsatte 
med at fortælle, at DSkif skal have stærke og velfungerende klubber, og DSkif vil gerne 
udvikle disse klubber, så der er en større mangfoldighed af tilbud og aktiviteter året rundt. 
SMO mente ikke, at DSkif i dag er så trendsættende og handlekraftige, som vi kunne 
være og kunne derfor tænke sig at få en mere dynamisk profil. 
Hvordan gør vi dette? Det er - i denne sammenhæng - vigtigt at sige i denne proces, at 
det er der, vi er nået til i pyramiden. Det er ikke nogle mål, som bestyrelsen har haft til 
godkendelse. Det fremlagte er udkast til målene p.t.: 

• At der er mindst en skiklub i hver kommune.  
• Danske skiløbere skulle kunne komme på ski indenfor 100 km,  

o det er optimalt, hvis det er på sne, men hvis det er på rullemåtter eller andet 
vis er det fint nok. Det er en udfordring, at der ikke er nogen steder, man 
som skiløber kan samles. Derfor mødes man måske i stedet for i alperne 
eller Norge. Det at mødes i Danmark på nogle bestemte centre, det har vi 
ikke oplevet endnu.  

• Etablere samarbejde med betydelige ski-lande, men må indse, at vi aldrig bliver 
som Østrig.  

• Satse endnu bredere på eliteniveau, og hvis man sætter sig det mål, er der en 
masse delmål. Derfor er det noget af det, vi har arbejdet med.  

• Flere ski-dage til børn.  
• Disciplinteams, hvor der skal være teams indenfor alle discipliner. Det skal være 

veldrevne og udviklende teams.  
• Det er et mål om at få Uddannet instruktører og trænere indenfor alle discipliner.  
• Implementering af Foreningspakken skal ske for at få en bedre infrastruktur 

indenfor en lang række ting, der gør klubbernes hverdag lettere.  
• Af samfundsmæssig ting, er der skiskader og skiulykker, som vi ønsker reduceret.  

 
Vi har en vision, som vi har fået dannet, noget vi gerne kunne tænke os i fremtiden. Dette 
er et udkast på, hvordan vi skal komme i den retning. Det vigtige, der ligger i fremtiden, er 
at have en strategiplan og handlingsplan. 
 
Kommentar: ingen yderligere kommentar. 
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Tom Jensen, Danmarks Idræts-Forbund, kommenterede modellen og fortalte, at man 
kunne have startet med fastlæggelse af, hvor man gerne vil være om nogle år og holde 
dette op mod noget økonomi.  
Dette kræver en struktur, som stiller krav til den organisatoriske kompetence. Tager fat et 
andet sted end man normalt gør. Bløde områder som man gerne vil implementere. 
 
Kommentar: 
Finn Svendsen, Skiklubben Hareskov: glædede sig over, at tingene gik den rigtige vej, 
men det har været en lang proces. Processen var nok ikke blevet skabt, hvis klubberne 
ikke pressede på sidste år. Det der undrede Finn lidt, var at Tom var ude for 2-3 år siden, 
for at interviewe klubberne. De budskaber, vi fremlagde sidste år, var sådan set de 
samme budskaber, som Tom havde fået to år før. Forstod ikke hvorfor vi skulle tage 
sådan en omvej. Når det var sagt, glædede det ham, at det gik den rigtige vej, at der 
bliver sat kvalitet på sporten i stedet kvantitet. Noget af det klubben ønskede sig, var en 
større dialog, at man kommunikerede ud, at nu var man kommet hertil, evt. inviterede til 
nogle møder, hvor man kunne komme med input. Syntes at tingene foregik meget i 
lukkede rum. Med mindre vi presser på, bliver skiklubberne ikke hørt. Dette var en 
opfordring til den videre proces. 
 
Ingen yderligere kommentar. 
 
Kommende nøglepunkter/aktiviteter (TK): 

• Fornyet forhandlingerne med Team Danmark, da det giver sig selv. 
• Ansøgningen om kongres i 2010: Her fortalte Torben, at Dansk Skiforbund skulle 

slå et lille slag for, at det er vigtigt for Danmark at få en kongres, hvor samtlige 
1000 mennesker fra FIS kommer, samt alle fra hele ski-verden (et par hundrede 
lande). Fortalte kort om hvad der kunne foregå på sådan en kongres og dagene op 
til, hvor der er møder i alle komitéerne. Alle disciplinerne vil have en oplagt chance 
til at være med til at høre, hvad der egentligt foregår på internationalt plan, når 
afgørelserne bliver truffet. 
Smart, for et ikke bjergland som Danmark, at deltage i det internationale 
samarbejde ved at byde ind på konferencen i 2010. 

• Lillehammer Internationale Skiakademi (LIS), er i en fase, hvor Dskif har fået en 
del modvind, men det er et projekt som skal have meget opmærksomhed det 
kommende halve til hele år. Mente at det er en oplagt chance for Dskif at få 
etableret noget inden for en aldersgruppe, som Dskif har haft meget besvær med 
at kunne tilbyde noget, eftersom bl.a. de skandinaviske skigymnasier har lukket 
portene. Håbede at den kommende bestyrelse vil sætte fulde sejl til. 

• Forhandlinger med Den Danske Skiskole vil fortsætte. 
• Torben Klausen fortalte lidt om de fremtidige aftaler med Aller. Markedet for 

udgivelse af blade, er ikke særlig nemt. Kan ikke forestille sig, at den nuværende 
form forsætter, hvorimod det drejer over i mindre blad og mere webbaserede  
løsninger. I efteråret skal man planlægge, hvad man skal gøre næste sæson. 
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• Skileg skal have et ordentlig hak opad, skal forhåbentlig ud og være 
landsdækkende. 

• Mountaincamp, her skal man satse mere på ungdommen på gymnasiealderen. I 
kommende sæson kommer der tre til fire camps. 

• Fortalte at disciplinteams skulle rigtig i arbejde: Sammen med projektet i Lille 
Hammer, er det det, der skal have opmærksomheden i det næste halve år. Der er 
lagt op til, at hvert team skal være på omkring 7 medlemmer for hver disciplin. De 
får tilknyttet en breddekonsulent. Vi har den ene (Klavs Klavsen) og har en halv 
aftale om at få en til. Det ville ikke være utænkeligt, så disse to bliver tilknyttet 
teams med henholdsvis to eller tre. 

 
 
Kommentar til kommende nøglepunkter/aktiviteter: 
 
Rasmus Lolholm, Dansk Snowboard Team; undrede sig meget over, at når man læser i 
listen med nøgleaktiviteterne, så mangler aktiviteten DM i freestyle, ski og snowboard på 
listen. Det er et DM, hvor man kan fange unge medlemmer. De unge søger til snowboard 
& freestyleski. Det er et sted, hvor uorganiserede løbere kommer, og her skal DSkif være 
med for at fange folk. Det er det sted, hvor pressen er synligt tilstede, og skriver til de 
medier, hvor DSkif normalt ikke kan komme ud. Snowboard er kommet for at blive, det 
ser man alle steder. Vi har fået skiløbere og snowboardere til at arbejde sammen. Det 
sker ikke mange andre steder. Der findes mange frivillige kræfter. DSkif kan bruge disse 
folk til at rådgive og give kommentarer. Freestyle og snowboard er vejen frem. Vil gerne 
have, at DM kommer på listen med nøgleaktiviteter. 
Torben Klausen svarede hertil, at de ikke har glemt det. Disciplinteams skal opgraderes. 
Det gælder alle disciplinerne. 
Rasmus Lolholm: Syntes at der er en lille smule fornuft i at komme til DM’ét. Det kan blive 
et sted hvor DSkif kunne lave nogle gode penge, også med sponsoraftaler. Brug mere 
krudt på dette. Fedt at se Kenneth Bøggild komme sidste år.  
Kenneth Bøggild: Gav en kort kommentar og fortalte, at der var en tæt dialog med DM-
udvalget, omkring økonomi håndtering + sponsorat. 
Annette Christensen: Sagde, at DSkif var fuldt opmærksomme herpå, og næste år vil 
DSkif være med igen. Tak for at minde os om det. 
 
Kuno Brodersen, Skiklubben Hareskov; mente at det så positivt ud. En af de vigtigste 
ting, for Hareskov, er disse disciplinteams. Få nogle aktiviteter, hvor vi kan kommunikere 
med forbundet. 
Ved arrangering af en FIS-verdens kongres, vil der blive lagt stort beslag på DSkif 
resurser. Kuno ønskede en afklaring på, hvorfor det var en god ide at være vært for FIS-
kongressen i 2010 og om klubberne vil kunne bruge en FIS-kongres. 
Mountaincamps. Her fortalte Kuno, at man skal passe på, at man ikke går klubberne i 
bedene ved at arrangere disse typer arrangementer. Skal ikke have forbundet til at lave 
det, som klubberne selv skal lave.  
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Annette Christensen kommenterede hertil; Mouintaincamp 2005, blev afviklet sammen 
med skiklubberne. DSkif/sekretariatet lavede plakater til ophængning på skoler og 
gymnasier, som klubberne arbejdede videre med. For 2006, er udarbejdet en projektplan 
som involverer klubberne igen. Klavs Klavsen vil tage kontakt til klubberne, der har mod 
på at være tovholdere til et projekt som dette. 
 
Rasmus Lolholm, Dansk Snowboard Team; Oplevede, eftersom snowboard er blevet 
integreret i DSkif, at freestyle har svært ved at organisere sig. Derfor er det godt, at man 
kan tilbyde sådanne camps. Dem der står bag, skal være dem med ekspertviden, måske 
dem der ikke er aktive i klubberne. 
 
Torben Klausen kommenterede omkring FIS-kongressen: det er svært at gøre op, om det 
er en fordel/ulempe. Dog er det strategisk klogt at virke som et aktivt medlemsland. 
 
Henrik S. Jensen, Skiklubben Hareskov; talte på egne vegne. Synes at man skal droppe 
ideen om, at man skal have mange medlemmer. Har haft fornøjelse af, at være med til 
freestyle DM. Der er ingen tvivl om, at de øvrige discipliner kan lære meget af freestyle 
hvad angår sponsor og medaljer. Bestyrelsen skal være mere med omkring aktiviteterne i 
freestyle. 
 
Finn Svendsen, Skiklubben Hareskov; synes at opfordringen fra Rasmus Lolholm skulle 
gå videre til andre klubber. Skiklubben Hareskov har et freestyle team. Har som den 
eneste klub formået at integrere et freestylehold. Få fat i ungdomskulturen, det er her alle 
unge kommer. 
 
Ellers ingen yderligere kommentar til dette punkt. 
 
 
e) Fremlæggelse af budget. 
Dette valgte man at tage før punkt ”d”. Nis Bennetzen. 
 
Håbede at man i 2006 og 2007 kunne få reetableret egenkapitalen yderligere, så 
forbundet ikke får den supplerende bemærkning i revisorpåtegningen, om at vi har 
negativ egenkapital. Genopretningen af egenkapitalen sker dels ved øgede indtægter fra: 

• DIF via yderlige indtægter fra Dansk Tipstjeneste.  
• FIS indtjente. 
• Sponsorater vha. Anettes indsats 
• Muligheden for flere medlemmer. 

 
 
Der er fortsat fokus på omkostninger i forhold til indtjening, herunder specielt: 

• Fortsat tilpasning af den professionelle organisation, som p.t. består af de tre 
personer. 
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• Indledt samarbejde med DIF, som fremover laver regnskabet for Dskif. Koster 
omkring 35.000-40.000 kr, det er faktisk billigt. 

• Disciplinteams vil lave selvstændige økonomi/budgetter. 
• Ingen ufinansierede projekter. 

 
I budget for 2006 forventer man et resultat på kr. 357.000 i overskud. Der budgetteres 
derfor med en balance på stort set nul på vores egenkapital, startende med at bygge op 
derfra, hvorefter DSkif kan påbegynde genopbygningen af egenkapitalen. 
 
Budget 2007:  
I 2007 er de kr. 100.000 udtryk for, at bestyrelsen budgetterer med et positiv resultat, 
men man kan ikke komme det nærmere, da der er nogle forudsætninger, der skal 
godkendes. Satser på resultat i størrelsesorden med 100.000 kr. 
 
Kommentar: 
Bente Nielsen, Hobro Skiklub; stillede spørgsmål til budgettet 2006, ved udgiften kr. 
155.000 til skikortet. 
Hertil svarede Nis, at der er budgetteret med det, indtil der bliver truffet andre 
beslutninger. Hvis repræsentantskabet siger noget andet, vil de 155.000 kr. blive taget 
op. 
 
Kuno Brodersen: Skiklubben Hareskov; spurgte hvorfor lige det beløb? Interessant, hvis 
de kr. 155.000 er en vigtigt ting. Tilføjede yderligere, at der nok ikke er nogen, der ved, 
hvorfor der er afsat kr. 155.000 til et skikort, som ingen er interesseret i. Skiklubben 
Hareskov var ikke interesseret i det sidste år.  
Torben Klausen svarede, at der altid vil være en udgift, da der er de generelle 
omkostninger til medlemsadministration, som beløber sig til ca. 50.000 ind. 
Annette Christensen; tilføjede; at der ikke bliver brugt noget på selve skikort.dk (plastic 
kortet). 
Kenneth Bøggild tilføjede endvidere; at det er rigtigt, det som Annette sagde, at vores 
nettoomkostning er forbundet med at forny skikort.dk. I de 155.000 kr. ligger hele 
administrationen af skikort.dk. Det vil sige, at det inkluderer den administration som 
foregår centralt, i dette tilfælde en del af Malene V. Henriksens løn. Inkluderer også 
håndtering, udprint og udsendelse af disse kort. Tidligere var udgiftsposten ca. 450.000 
kr., fordi der var en masse følgeomkostninger. Alle disse aktiviteter er skåret væk. Derfor 
en omkostning dækkende for de generelle omkostninger DSkif har med administrationen 
af medlemmerne at gøre. 
Torben Klausen, spurgte om dette kort skal forsætte? Kortet er tænkt som et trendkort/ 
loyalitetskort. Vil ikke lukke det, men ønsker, at der kan komme et andet indhold. Den 
kommende bestyrelse skal i fremtiden træffe en beslutning om det, og om det skal have 
et andet indhold.  
 
Kuno Brodersen, Skiklubben Hareskov: fortalte, at mange er forundret over, at man 
bruger kr. 155.000 på administration, der ikke har noget på dette kort. Hvis der ikke er 
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noget i det kort, som har en fremadrettet effekt, og det kun er ren administration, hvorfor 
så ikke fjerne det? 
Fjern skikort.dk. det er ikke et aktiv at bruge kr. 155.000 kun til administration på noget, 
som er uinteressant. Efterlyste hos bestyrelse en forklaring på, hvorfor det var 
interessant, at køre med kortet endnu et år i en periode, hvor der skal spares? 
 
Mette, Telemark Team: Fortalte, at de som et team får 10.000 kr. til administration. Synes 
at dette er helt hen i vejret. De skal gå til sporten i stedet for at bruge kr. 10.000 på 
administration. 
Torben Klausen svarede hertil, at det ikke kan være meningen, at man ikke skal tale 
sammen. De kr. 10.000 er derfor vigtige. Hvis de ikke bruger de kr. 10.000 på 
administration, så ville de ikke få pengene overført til næste år. 
Dertil svarede Mette, at der både findes telefon og mail, for at snakke samme. Teamet 
snakker sammen en gang om ugen. Ville derfor hellere bruge kr. 10.000,00 på at mødes. 
 
Bente Nielsen, Hobro Skiklub; Vedrørende skikortet, synes Hobro Skiklub, at klubberne 
har mere brug for penge til aktiviteter. Tilføjede, at hvis der var tale om, at det skulle være 
et overgangsfænomen med nogle penge til administration af medlemmer, så skal det ikke 
hedde skikort i budgettet. Synes at det bliver meget forvirrende. Vi havde et mål med at 
indføre skikortet, men de mål blev ikke nået, og så er det utroligt vigtigt, at vi lukker 
sådanne projekter ned igen. Luk skikortet, der er Ikke belæg for det. Synes at pengene 
skal føres over på aktiviteterne. 
 
Rasmus Lolholm, Dansk Snowboard Team; fortalte, at ingen i hans klub ønsker at 
bibeholde skikortet. Synes at det kan være godt at overføre pengene til aktiviteter. 
 
Kuno Brodersen, Skiklubben Hareskov; fortalte, at en af de ting, der er mest frustrerende 
er, når man har et direkte spørgsmål til bestyrelsen og så ikke får noget svar fra 
bestyrelsen! Skikortet har været til løbende diskussion i lang tid. Spurgte om det er ved at 
gå op for bestyrelsen, at skikortet ikke har interesse? Der må være et tidspunkt, hvor vi 
siger, nu er det slut, og DSkif derved kunne spare de kr. 155.000 eller bare nogle af dem. 
Nedlæg det eller fortæl os, hvorfor det skal fortsætte. 
Torben Klausen svarede dertil, at for dem, der sidder i bestyrelsen nu, er der kun få der 
er sikker på genvalg. Klubberne kan derfor ikke forlange svar fra nuværende 
bestyrelsesmedlemmer. 
Kenneth Bøggild supplerede: På vegne af bestyrelsen henviste han til bestyrelsesmødet 
den 2. juni 2006, hvor det blev besluttet at Annette Christensen skulle se på skikortets 
fremtidige muligheder, og så skulle der tages en endelig beslutning i indeværende år. 
Anette har arbejdet intensivt med at finde muligheder for skikortet. Der er fuld 
opmærksomhed på dette kort. 
 
Kuno Brodersen, Skiklubben Hareskov: Vidste ikke om det var en diskussion om budget, 
eller en diskussion om en lukkethed og mangel på lydhørhed fra bestyrelsens side. En 
diskussion om hvordan DSkif bestyrelse skal fungere sammen med klubberne. Det der 
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ikke må ske, er at klubberne gang på gang sidder tilbage med en følelse af, at der sidder 
en bestyrelse, som er stort set ligeglad med, hvad klubberne laver.  
Kuno mente, at en af de ting, der kan forbedre det forhold, er at bestyrelsen udviser 
noget ansvarlighed, og står frem og redegør for, hvorfor der afsættes kr.155.000 til 
skikort.dk på budgettet, når man har haft klare tilkendegivelser på (på 
repræsentantskabsmødet i 2005), at klubberne ikke er interesseret i skikortet. Nogen må 
forklare de 155.000 kr. 
Kommentar fra bestyrelsen: Nis fortalte at udgiftsposten er kommet på budgettet, sådan 
er det. Hørte at der er 3-5 tilkendegivelser om, at posten skal fjernes. Bestyrelsen har haft 
mange ting at arbejde med. Klubberne må have respekt for, at bestyrelsesmedlemmerne 
har et job ved siden af bestyrelsesarbejdet. Fortalte at Skikort.dk helt sikkert tages op, og 
der vil blive taget stilling til kortets fremtid på det førstkommende bestyrelsesmøde. 
Kuno Brodersen, Skiklubben Hareskov, sagde at man kunne have sagt det samme sidste 
år til klubberne. 
Torben Klausen svarede dertil, det er ikke rimeligt at forlange en bestyrelse skal tage 
beslutning på dagen. Det er urimeligt at sige, at bestyrelsen ikke lytter. Ingen tvivl om at 
bestyrelsen har lyttet meget siden sidste års repræsentantskabsmøde. Torben Klausen 
kunne ikke genkende, at der ikke er nogen dialog. 
 
Finn Svendsen, Skiklubben Hareskov: Sagde tak til Nis. Synes at han i det mindste er 
ærlig. Skiklubben Hareskov kender alt til det frivillige arbejde. Fortalte, at når de holder 
møder, har de budgettallene oppe og drøfter disse. Kunne forstå på bestyrelsen, at 
sådan en snak, havde de ikke haft tid til omkring det aktuelle budget. 
 
Mads, København Skiklub: Undrede sig over, hvordan man får indblik i bestyrelsens 
arbejde?  
 
Skiteam Bossanova: Ser store muligheder i kortet, i og med at de er en lille klub. Kan 
spare penge ved at sende kort ud til medlemmerne. Mente at man får flere medlemmer 
ved at tilbyde rabat. Kortet er godt at kunne vise ved arrangementer. Ser muligheder i 
kortet og håber ikke, at det bliver nedlagt. På vegne af en lille klub. Ved ikke hvad de 
ellers skal gøre. 
 
Mogens Feldfoss, Odense Skiklub: Mener, at man bliver nødt til at finde en løsning 
omkring skikortet. Har et forslag til løsning; at repræsentantskabet her og nu pålægger 
bestyrelsen, på først kommende bestyrelsesmøde, at lave et beslutningspunkt med 
skikort.dk, om dette skal nedlægges eller ej. Mener at man skal give den kommende 
bestyrelse en chance for at tage stilling til skikort.dk. Hvis de beslutter at nedlægge 
skikortet, rettes dette i budgettet og sender denne ændring ud til klubberne.  
 
Kuno Brodersen, Skiklubben Hareskov; havde en kort kommentar til Torben Klausen. 
Klubberne forlanger ikke en beslutning, men en forklaring, så man kan komme videre til 
et andet punkt, som Kuno gerne vil diskutere, nemlig disciplinteams og deres bevilling. 
Han fortalte at der stod at alpindisciplin teams blev bevilliget kr. 442.000. Går ud fra, at en 
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stor del af dette beløb, er båndlagt til Johnny eller andre aktiviteter. Hvor stort et beløb 
har alpinteamet til konkurrenceafvikling. Kan forudse at det måske ikke er helt nok? 
Torben Klausen svarede hertil, at det er en del af Team Danmark aftalen. 
 
Julie Lundholt, DST & dansk snowboardlandshold. Spurgte hvilke forudsætninger der var 
lagt til grund for tildeling af midler til de enkelte discipliner. Kunne se at snowboard får 
mindst. 
Torben Klausen svarede, at det var tidligt at snakke om kommende budgetter. Det 
endelige budget laves af den nye bestyrelse. 
 
Klaus Lehnskjold, Skanderborg-Ski Club: Opfatter diskussionen omkring de 155.000 kr. 
således, at den mere vedrører udgift til medlemsregistrering end den vedrører 
udsendelse af et skikort. Mener derfor, at denne omkostning skal bruges alligevel. De 
små klubber har behov for identitet. Mener at, udover at der står Dansk Skiforbund på 
kortet, kan dette forsynes med skiklubbens logo. Synes, at det skal fremgå af skikortet, at 
man er ansvarsforsikret, hvis der sker noget på skibakkerne. Spurgte til sidst, om han har 
ret i sin antagelse af, at udgifterne til kortet vedrører mere end blot omkostninger til 
administration af skikortet? 
 
Kenneth Bøggild svarede på vegne af bestyrelsen. Fortalte om, hvad der kommer til at 
ske på kortet, da den samlede bestyrelse ikke er orienteret om, hvad der rører sig. 
Fortalte om, at kontoret arbejder på at finde en billigere administrativ løsning, herunder 
muligheden for et printkort, eller en web baseret løsning, hvor folk selv printer kortet. 
Kenneth fortalte, at omkostningen, i forbindelse med medlemsregistrering, er på ca. kr. 
81.000 om året, hvilke er indeholdt i de 155.000 kr. og at de ca. 81.000 kr. derfor fortsat 
vil være en udgiftspost, uanset om DSkif bibeholder kortet eller ej. KB synes ikke, at vi 
skal gå dybere i tallene, selvom vi bliver spurgt præcis til det. Fra den professionelle 
administration fortalte Kenneth, at de er helt klart obs. på de ting, der er blevet sagt, og 
det er bestyrelsen også. KB bad forsamlingen bemærke at, for det foreløbige budget 
2007 kalkuleres der med et beskedent overskud på kr. 100k da besparelserne og den 
forventede øget indtægt blev omposteret til aktiviteter og ikke posteret som overskud. 
Fortalte endvidere, at DSkif stadig var i en rygsvømningsfase, hvor det stadig gjorde ondt 
og at det ikke er særlig sjovt at drive en virksomhed som er lånefinansieret.  
 
Erik Bach, Sønderborg Skiklub; var enig med Skanderborg Ski-Club. Kortet kan bruges til 
rabatter på skisteder. Fortalte, at deres klub har mulighed for at bruge skikortet til næste 
år, da der kommer to indendørs bakker øst for Hamburg og Lugernburg. Kortet kan 
måske bruges til sådanne steder til rabatter. Vi har ingen klubkort, bruger DSkif skikort.  
 
Magnus, Telemark Team: vendte lidt tilbage til diskussionen om bevilling af penge til de 
forskellige teams. Spurgte om bl.a. en inventarliste fra alpinlandsholdet. Kan forstå at der 
bliver droslet lidt ned, men kan se, at der er givet kr. 250.000 til alpin. Telemark Teamet 
får 30.000 kr. og drømmer om at have nogle af de aktiver, som alpinlandholdet råder 
over. Hvad bliver disse anlægsaktivers skæbne? 
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Torben Klausen svarede, at det hovedsagelig er pga. at Team Danmark har opsagt 
aftalen, og inventaret derfor er overført til DSkif. 
 
Orienteringspunktet blev afsluttet uden yderligere kommentar. 
 
 
 
f) Behandling af indkomne forslag, herunder forslag til kontingentets grundbeløb 

og minimumsbeløb pr. klub samt evt. bladkontingent 
 
Forslag 1, Kontingentforøgelse: 
 
Nuværende kontingent: 45 kr. pr. medlem dog max 135 kr. pr. husstand. 
 
Bestyrelsens forslag lyder på, at der ingen ændringer er i klubkontingentet, og at der er 
en 15 kroners stigning i bladkontingentet fra 35 kr. til 50 kr. 
 
Bestyrelsen meddelte, hvorfor man vælger at hæve beløbet fra 35 til 50 pr. blad. Dette er 
grundet en aftale, man indgik for to år siden med Aller Press omkring udgivelse og 
produktion af SKImagasinet. I 2005 fik bestyrelsen ikke vedtaget en forhøjelse. 
Bestyrelsen berettede at, der i det udarbejde budget er indeholdt denne justering af 
bladkontingentet, og hvis bladkontingentforhøjelsen ikke bliver vedtaget, vil det ryge fra 
aktivitetsbudgettet. 
 
Finn Svendsen, Skiklubben Hareskov: synes, at det bekræfter den manglende 
kommunikation, som klubberne løbende har efterlyst. Sidste år havde Hareskov et 
motiveret forslag til bestyrelsen om at opsige abonnementet med Aller. Bestyrelsen 
oplyste dér, at dette kunne gøres med 6 mdr. varsel, hvilket vil sige, at det ville blive 
omkostningsfrit. Derudover bad vi om, at man til repræsentantskabsmødet 2006, anviste 
nye muligheder, som repræsentantskabet kunne tage stilling til. Siden har der været en 
larmende tavshed. Man kunne i det mindste forvente, at hvis bestyrelsen opdagede, at 
det med de 6 mdr. ikke holdt, at bestyrelsen så meddelte det til skiklubberne, og 
bestyrelsen derved fik kommunikeret ud til klubberne, at vi er bundet i tre år.  
Havde skrevet et indlæg, som reelt er udhulet, fordi klubberne har fået de forkerte 
oplysninger. Efterlyste meget at bestyrelsen kom ud med, hvad det er, de vil, også når 
tingene går den anden vej. Udgiften som SH skal betale til DSkif for SKImagasinet, er en 
ottendedel af vores kontingentindtægt. Syntes det er et rimelig stort beløb at give til et 
blad. 
 
Bente Nielsen, Hobro Skiklub, lagde sig i forlængelse af Finns indlæg, og sagde, at det er 
lidt af en oplevelse af et valg mellem pest eller kolera. Enten skal vi have minus på 
aktivitetsbudgettet i forbundet eller aktivitetsmulighederne i klubben. Det er et beløb, der 
tages af aktiviteterne, derfor kan klubben ikke gå ind for stigningen. Havde ikke taget 
højde for det i forbindelse med den nyligt afviklede generalforsamling i Hobro Skiklub. 
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Bente mente at Hobro Skiklub tydeligt havde givet sin mening til kende om SKImagasinet 
ved repræsentantskabsmødet 2005. 
 
Minna Riis, Ganløse Skiklub; Synes, at man er nødt til at acceptere, at forbundet har en 
kontrakt. Sagde, at det mener man også, selvom det også er mange penge for Ganløse 
Skiklubs kontingent, som afleveres (Halvdelen af kontingent går til bladet). Mente at det 
vigtigste er, hvad der skal ske i 2007. Mener, at det er det, der er det mest interessante. 
Kan godt acceptere den forhøjelse i dette år. I Ganløse Skiklub udsender de nyheder via 
Nyhedsbreve og har gode erfaringer med dette. 
Mener, at fremtiden er webbaseret, det er hjemmesider, der er sagen. Synes at man i 
stedet for ved juletid laver et årsskrift eller laver nyhedsbreve.  
 
Torben Klausen svarede dertil, at aftalen vil udløbe i denne sæson og at der ingen aftaler 
er efter 1. feb. 2007. Mente også, at fremtiden ikke er i bladretningen. Der er ingen tvivl 
om, at det går i web retning. Det, der skete på sidste møde, vil Torben gerne beklage. 
Skulle have kommunikeret ud undervejs omkring de nye betingelser. Håber ikke det vil 
gentage sig.  
 
Magnus, København Skiklub: Fortalte kort, at folk ikke modtager bladene. Havde 
personligt kun fået et ud af de tre blade.  
 
Rasmus Lolholm, Dansk Snowboard Team; DST har et kontingent på 150 kr., som 
afspejler den virkelighed, som snowboarderne lever i. Fattige, men på trods af det, har de 
fået det til at fungere, det kan administrativt løbe rundt. Fortalte at de stadig kan betale 
bestyrelsesmøder og dække telefonregninger og kan udsende et blad, der bliver sendt ud 
to gange om året. Hvis det skal stige til 50 kr., synes han på klubbens vegne, at det er 
mange penge. Den aktive snowboarder har meget lille interesse i SKImagasinet. Synes 
ikke, de får meget ud af bladet. Bladkontingentet er for højt, taget i betragtning af, hvad 
der står i bladet. 
 
Jørgen, Næstved Skiklub. Troede ikke at man havde en inkompetent bestyrelse, men 
føler, at der er nogen, der sidder med en dagorden, som ikke må komme ud. Vi har hørt 
den sang, med bedre kvalitet, adskillige gange før. Vores medlemmer vil ikke have bladet 
mere. Spurgte hvad det koster at komme ud af aftalen med Aller. Synes at man skal lade 
klubberne tage stilling til, om de skal betale noget af den sum, så man kan lukke bladet 
og komme videre. Så tidligere at DSkif ønskede at være et serviceorgan for klubberne, 
det her er en måde at vise på, at I mener det alvorligt. 
 
Annette Christensen kommenterede til den skjulte dagsorden; fortalte, at det godt kan 
være at det lød lidt sådan, måske når nogen talte om hypotetiske ting omkring et magasin 
og at ”måske gjorde vi noget”. Vi har mange ting i gang omkring magasinet og en årbog. 
Der er mange ting, der skal løses omkring økonomien. Det vil sige, at tanken er der og 
håber, at det kan lade sig gøre i år.  
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Fortalte om SKImagasinet og dets fremtidige form, som Aller er blevet bedt om at arbejde 
ud fra: 

• Forbundet arbejder mod 100 sider, hvilket vil kræve flere annoncer,  
• Arbejder for at optimere bladet og gøre det lækkert for annoncørerne.  
• Layoutet vil få et kvalitetsløft, vil finde et layout, der passer bedre til sporten.  
• Fortalte, at de mangler at finde ud af noget med nogle partnere.  

 
Rasmus, Dansk Snowboard Team: Synes, det er hård kritik af et blad. Bladet har været 
et informativt blad gennem mange år, tidligere har det været godt. Synes, at det i dag 
ikke lever op til de krav læserne har. Vil kunne opnå et bedre blad, ved at få nogle andre 
samarbejdspartnere til at udarbejde bladet. Mener, at der skal et eller andet ud på trykt 
papir, synes at idéen med en udsendelse en gang årligt, lyder som en god ide. 
 
Nicolaj Fjellvang, fra bestyrelsen kommenterede; vedrørende annullering af aftale med 
Aller, at bestyrelsen ikke har taget stilling til, hvad det kan koste, uberettiget at annullere 
en aftale. Kan godt koste en del penge med erstatningskrav. Har haft samarbejde med 
Aller, og Nicolaj mener ikke, det vil give nogen særlig god stemning at annullere en aftale.  
 
Erik, Sønderborg Skiklub: Fortalte at han ikke har hørt kritik, da ikke alle har fået bladene. 
Ved mountiancamp fik vi en fin plakat som man kunne have i eget skiblad. Kunne godt 
tænke sig, når der bliver sendt ud, at det bliver sendt det ud som A4, så klubberne kan 
bruge det i egen klub. Synes, at man skal prøve at forsøge det i år.  
Kan ikke lide at rende fra en aftale. Synes at klubberne skal bide det i sig med de kr. 50.  
 
Kuno Brodersen, Skiklubben Hareskov; kan ikke forstå, at hvis man ikke kan komme ud 
af en aftale, at den bliver 50 % dyrere. Uanset hvad, synes klubben, at de penge, som vi 
skal ofre på det ekstra kontingent, ikke er så mange, at vi vil være villige til at ofre 
aktivitetskroner. Synes, at det er vigtigt at klubben sender det signal, som vi har gjort til 
mødet og skal stå ved det. At vi gerne ser mere fokus på aktiviteter. Opfatter ikke 
bladkontingentet som en trussel. Hareskov fortalte, at DSkif ikke har så mange penge, og 
at de penge, som DSkif bruger på aktiviteter, er der ingen grund til at skære ned på. 
Hareskoven støtter en forhøjelse. 
 
Nis, fortalte, at den gamle måde at lave blad på, kostede mange penge. Synes derfor, at 
det var det klogeste, at man dengang nedlagde det oprindelige bladkoncept. Vi skulle 
have truffet den beslutning for 5-7 år siden om at lukke det gamle SKI ned. 
Fortalte, at hvis han bliver genvalgt, kan han garantere, at han har lyttet til det klubberne 
har sagt til mødet, om bladet, dets indhold & layout.  Synes desuden, at det er uheldigt at 
bestyrelsen skal bede om denne bladkontingentstigning, men det er for ikke at få hul i 
kassen. 
 
Bente Nielsen, Hobro Skiklub. Oplever det således, at hvis man siger ja, så siger 
klubberne måske også ja til, at bladet skal have en bedre kvalitet, så det fremover 
kommer til at koster kr. 50. Føler, at det vil blive en glidebane uden lige. BN mente, at de 
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50 kr. er for meget ud af de kontingenter, som deres medlemmerne betaler. Føler at 
klubberne må gå med til stigningen for at lukke et hul i kassen, men frygter samtidig, at 
det giver blod på tanden, om at bibeholde/lave et blad, der generelt vil blive dyrere end 
det klubberne ønsker. 
 
Søren Mølgaard, bestyrelsen; fortalte at bestyrelsen har hørt budskabet, om hvad 
klubberne ønsker af kommunikation, om blad og eventuelt elektroniske udsendelser. 
Mener ikke, at klubberne skal være bange for, at det bliver en glidebane. 
 
Mogens, Odense Skiklub: Vendte tilbage til, hvor dyrt det kan være at løbe fra en aftale. 
Mente at bestyrelsen sikkert har undersøgt, hvad det, at efterleve klubbernes ønske om 
at ikke have dette blad, vil koste. Spurgte, hvad det indebærer af konsekvenser. Spurgte 
endvidere, hvad det vil koste ikke at udsende det. Mener at bestyrelsen må have lavet en 
konsekvensregning. Forslog at klubberne skal betale de 35 kr., og få det/de blade, der 
kan laves for de penge. Synes at bestyrelsen skal høre signalerne, og lade være med at 
sætte kr. 50 til afstemning. 
 
Erik, Sønderborg Skiklub: Spurgte, hvad blade fra de andre forbund koster? Tom Jensen 
fra DIF svarede dertil: De er dyrere end jeres. 
 
Torben Klausen: Fortalte, at de ikke har undersøgt, hvad det koster at komme ud af 
aftalen, samt ikke ved, hvad det vil koste ikke at udsende bladet. Har, i stedet for at 
undersøge disse forhold, brugt tiden på andre arbejdsopgaver i bestyrelsen. 
 
Afstemning: 
For: 44. 
Imod: 24. 
Blank: 1. 
 
Forslaget med bladkontingentstigning til kr. 50,00. blev vedtaget. 
 
 
Forslag 2, Indkomne forslag: 
Tilpasning og ændring af Dansk Skiforbunds love. 
 
Torben Klausen orienterede om, hvorfor bestyrelsen har fremsendt forslaget.  
 
Havde man læst i rapporten fra DIF, vil man vide, at man havde en del kritikpunkter til 
DSkif lovene, hvor de ikke er klare og ikke gennemskuelige og måske ikke passer til 
virkeligheden. Lovene skal i princippet hænge sammen med virkeligheden. Være mere 
klare, så der bliver færre tvivlsspørgsmål. Tilpasningen af lovene burde være gjort, til det 
sidste repræsentantskabsmøde, men måtte personligt indrømme, at vi ikke nåede det. 
Det var derfor blevet gjort til dette repræsentantskabsmøde. 
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Willy Rasmussen forklarede, hvordan processen vil foregå. Spurgte, om der var nogle 
kommentarer til de paragraffer, hvor der er ændringer. Da paragrafferne med 
ændringerne var løbet igennem, skulle klubberne stemme om at ændringen skulle ske. 
Dette krævede 2/3 del stemmer. WR orienterede om at afstemningen omkring 
ændringerne af lovene ville blive udført, som en samlet afstemning.  
 
Paragraf 4, vedrørende hvem der kan optaget som medlem af Dansk Skiforbund. 
 
Kommentar:  
Mogens Feldfoss (MF), Odense Skiklub: Fortalte at det var deres klare holdning, at når 
man søgte om optagelse, som medlem af Dskif, skulle man mindst være 15 personer 
med selvstændig bestyrelse, dog hvis man var en underafdeling af f.eks. kajakklub eller 
en orienteringsklub, så kunne man med selvstændig bestyrelse blive optaget med ti 
medlemmer. Syntes det ville være synd hvis man fjernede denne betingelse. MF mente 
at det ikke er nok at man bare opfylder DIF’s love og betingelser, for i dem står der ikke 
hvor mange man skal være for at være en klub. MF mente derfor at man skal bibeholde 
det minimum antal personer som var beskrevet i de oprindelige love for DSkif. 
Mogens fortalte at det var vigtigt at slå fast, at der var en smutter hvis den bliver taget ud, 
fordi så kunne reelt tre mennesker som finder på et eller andet, bare søge om optagelse 
og sige, at de havde lavet en lille bestyrelse med en formand en næstformand og en 
kasserer. Syntes ikke at forbundet skulle have så travlt med at få nye medlemmer. 
 
Kenneth Bøggild kommenterede, at det var en tilpasning af specialforbundets love i 
overensstemmelse med DIF’s love og vejledninger til specialforbund, og en tilretning af 
hvad der er almindelig praksis. 
 
Mogens Feldfoss, Odense Skiklub: Fortæller, at DIF i deres vejledning skriver, at man 
skal lave love og paragraffer for foreninger, og at man skal huske at tage højde for, hvor 
mange medlemmer der skal være i en forening, for at man kan blive godkendt i henhold 
til folkeoplysningsloven. Synes, at der skulle stå et minimum antal personer, som søger 
optagelse.  
 
Willy Rasmussen fortalte, hvad der står i DIF´s love. Som han husker DIF´s love, står der, 
at de foreninger/klubber, der er medlem i et specielforbund under DIF, skal leve op til 
DIF´s foreningsbegreb. Sagde, at det dog er lidt løst formuleret. Fortalte, at man skal 
have en bestyrelse, nogle medlemmer, og at der skal være demokratisk 
generalforsamling.  
  
Willy Rasmussen spurgte til, hvem der støtter Odense Skiklubs synspunkt om, at det ikke 
skal sløjfes: Ikke mange stemte for, at § ikke skal ændres. 
 
Ændringen blev vedtaget, de sidste tre linier udgår. 
 
Ændring af Paragraf 6, skrevet med fed, rent kosmetisk: ingen kommentarer 
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Paragraf 7a Forbundets organisation. Noget der bliver tilføjet, og noget der udgår: 
 
Kommentar: 
Kuno Brodersen, Skiklubben Hareskov; fortalte, at det er klart, at hvis man ændrer på 
den måde at operere på, så skal forbundet også skrive disciplinteams ind. Det eneste 
Hareskoven undrer sig lidt over, er bestyrelsens mulighed for at oprette og nedlægge 
disciplinteams med fem min varsel. Kan ikke se, hvad formålet skal være. Der er noget 
sundt i, når en disciplin er sammensat med udgangspunkt i noget som forbundets 
bestyrelse har lavet, at det er repræsentantskabet for forbundet, der godkender en 
eventuel endelig nedlæggelse. Spurgte, hvorfor man har brug for at nedlægge det hurtigt. 
Mener, at det arbejde som folk gør, skal respekteres, og at der skal gives mere tid i 
sådanne beslutninger. Kan ikke støtte, at det skal være øjeblikkeligt. 
Willy Rasmussen fortalte Skiklubben Hareskoven, at de skal komme med et konkret 
forslag, dertil svarede de, at de gerne vil bevare sidste linje. 
Kommentar: Kenneth fortalte grunden til sidste linje, at man skal se linjen oppe over. 
Disse to hænger nu sammen.  
Willy Rasmussen, fortalte, i forlængelse af det Kenneth sagde, at man nu skriver 
”bestyrelsen kan nedsætte udvalg og disciplinteams efter behov. Bestyrelsen kan 
suspendere udvalg og disciplinteams”. Willy Rasmussen mente, at hvis man sætter et 
punktum efter disciplinteam, at det vil være mere forståeligt. Mente, at det med 
øjeblikkelig virkning, behøver man ikke have stående. Kunne i sidste sætning skrive; 
”endelig nedlæggelse godkendes på førstkommende repræsentantskabsmøde”. Willy 
fortalte, at det altid er repræsentantskabet, der er øverste myndighed, selvom man ikke 
har den sidste sætning stående. Så kan klubberne altid, hvis de opdager, at bestyrelsen i 
løbet af en sæson har nedlagt et udvalg, som de ikke er enige i, pålægge bestyrelsen at 
genoprette det igen på næste repræsentantskabsmøde.  
 
Finn, Svendsen, Skiklubben Hareskov; vil gerne have at bestyrelsen skal forklare, hvorfor 
det blev nedlagt.  Synes at bestyrelsen de tre-fire år har været lukket. Fortalte at de 
havde bedt dem om nogle holdninger, der ikke rigtig kom frem. Dette forstærkede den 
demokratiske proces. 
 
7B, formandsråd sletning af denne: 
 
Kommentar: 
Mogens Feldfoss, Odense Skiklub; havde en kommentar, at når man har nedlagt 
formandsrådet, skal man også rette i de nugældende love 7C omkring kredse. Denne vil 
blive rettet.  
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Paragraf 10: Ingen kommentarer 
 
Paragraf 12, omkring repræsentantskabsmøde:  
 
Kommentar: 
Mogens Feldfoss, Odense Skiklub; forslog fra april til maj, skulle slette marts, da folk 
stadig er på ski. Enighed om at det skal slettes. 
 
Paragraf 12, Årsmøde, lidt tilføjelser, samt noget der udgår: ingen kommentarer. 
 
Paragraf 12, referat: ingen kommentarer 
 
Paragraf 16, 
 
Kommentarer: 
Mogens Feldfoss, Odense skiklub: Fandt det forkert at slette, at hvis repræsentantskabet 
er kommet undervejs med sager, som man ikke har haft kendskab til i den måned, der er 
gået, så kan man med 2/3 del flertals stemmer bestemme, at det punkt skal tages på 
dagsorden blandt de fremmødte. Vi har måttet gøre brug af det et par gange. Vil fortsat 
gerne have det med. 
 
Kuno Brodersen, Skiklubben Hareskov: Synes, at det er vigtigt, at den demokratiske 
proces blev lettest muligt. Mente ikke, at man gjorde det let ved at fjerne sådanne 
paragraffer, synes at det kunne være interessant at vide, hvorfor bestyrelsen vil gøre 
dette. Støttede ikke, at skulle slette det. Mente det er en trussel mod den demokratiske 
proces. 
 
Bestyrelsen: Fortalte, at det ville være lidt skræmmende hvis 2/3 dele kan bemyndige sig 
selv. Mente derfor, at man må indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor 
man tager punktet. 
 
Finn Svendsen, Skiklubben Hareskov; forholder sig i forhold til praksisen i skiklubberne, 
ved at de for en måned siden havde stor fokus på aktiviteterne og derfor ikke havde tid til 
at forberede sig til repræsentantskabsmødet. Mente, at hvis der var ting man overså i 
perioden op til, vil Hareskoven gerne have muligheden for at bringe dette op. Finn var 
mest tryg ved, at denne bestemmelse blev. 
 
Bestyrelsen: Ville gerne afrunde. Fortalte til sidst, at man ikke kan have sådan en 
bestemmelse. En tredje person vil kunne komme og sige at denne bestemmelse er 
ugyldig. 
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Skal blive stående: 29.  
 
Støtter bestyrelsen om at slette: 34. 
 
Beslutning: De 34 stemmer opretholder bestyrelsens forslag om, at det bliver slettet. 
 
 
Paragraf 19, ordens – og amatørudvalget: Ingen yderligere kommentarer. 
 
Paragraf 20, budget: Ingen kommentarer. 
 
Paragraf 24, datoer: Ingen kommentarer.  
 
25 udgår. 
 
Paragraf 26 omkring opløsning: Ingen kommentarer 
 
Der blev foretaget afstemning om, at klubberne kan gå ind for pakkeløsningen med 
ændringerne, vedtaget med mindst 2/3 flertal. 
 
 
 
g) Valg af formand(ulige år) 
Der blev valgt formand til dette års repræsentantskabsmøde, da Torben Klausen havde 
trukket sig, derfor kommer den nye formand til at sidde i et år. Henrik Nørgaard blev 
indstillet af bestyrelsen som formand i et år. Der var ingen andre forslag end Henrik 
Nørgaard, derfor blev han valgt som formand et år. 
Der var i forsamlingen lidt uenighed om, hvordan man indstiller til formanden. Dertil 
svarede Willy Rasmussen, at da der kun var en til posten, var der derfor ingen 
afstemning. 
Mogens Odense skiklub: Spurgte hvordan vurderingen ligger, hvis forsamlingen stemte 
blank. Hertil svarede Willy, at der ikke blev nogen afstemning. 
 
 
h) Valg af næstformand(lige år) 
Blev Leo Libak Nielsen for to år, idet Henrik Nørgaard tidligere var næstformand og nu 
var blevet formand. Bestyrelsen forslog derfor, at Leo blev valgt som næstformand i to år. 
Der var ikke kommet andre forslag ind. 
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i) Valg af kasserer(lige år) 
Nis J. Bennetzen var indstillet af bestyrelsen for to år. Da der ikke var andre, der stillede 
op, blev Nis igen valgt som kasserer. 
 
 
j) Valg af to bestyrelsesmedlemmer(ulige år) 
Willy Rasmussen fortalte, at der ville blive en skriftlig afstemning om valg af 
bestyrelsesmedlemmer. Dette skulle ske på stemmesedlen, der blev udleveret ved 
mødets start.  
De to personer, der fik flest stemmer, var stemt ind for to år. Den, der fik tredje flest 
stemmer, var stemt ind for et år. 
 
Willy Rasmussen meddelte, at Poul Lundholt havde trukket sig, derfor kun fire kandidater 
til posterne som bestyrelsesmedlemmer. 
 
Dem der var indstillet til bestyrelsen var: Rasmus Lolholm, Nicolaj Fjellvang, Søren 
Mølgaard og Henrik S. Jensen(Indstillet af Skiklubben Hareskov) 
 
Willy Rasmussen spurgte dem, der var indstillet, om de ønskede at tale til 
mødedeltagerne inden afstemningen. 
Dette ville Rasmus Lolholm. Han fortalte lidt om sig selv. Er 33 år, kommer fra Østerbro, 
hvor han bor med sin familie, seminaruddannet, rådgiver og konsulent for Roskilde 
Festivalen. Udgangspunktet for at han stod der den dag var, at han gerne ville gøre noget 
for snowboardere. Mente, at man kunne få nye medlemmer ved at tænke anderledes. 
Mange af skiklubberne støder på snowboarderne og vil gerne hjælpe til med, hvad man 
gør på pisterne, og hvad der skal gøres ved det dårligere rygte snowboarderne har.  
Rasmus var positiv overfor organisationen. Den har ændret sig efter Kenneth Bøggild er 
kommet til. Ville til sidst gerne meddele, at han trækker sig fra pladsen, men vil dog gerne 
stille sin viden til rådighed. Vil stille op igen næste år. 
 
Tre kandidater i stedet for fire. 
 
Henrik S. Jensen, Skiklubben Hareskov valgte sig selv til at tage bestyrelsespladsen i et 
år. 
 
Kuno Brodersen, Skiklubben Hareskov: Syntes, at det var vigtigt at sige på dette 
tidspunkt, at klubberne ikke bør få et brev, som det Henrik Nørgaard udsendte til 
klubformændene forud for repræsentantskabsmødet. Finder ikke at det hører hjemme i 
den sammenhæng. Fortalte, at den indstillede Henrik S. Jensen har en åbenhed, 
ærlighed og en bred kompetence. Sådan en person er vigtig at have med i bestyrelsen. 
 
Søren Mølgaard og Nikolaj Fjellvang blev valgt for to år, Henrik S. Jensen for et år. 
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k) Valg af to bestyrelsesmedlemmer (lige år) 
(Ikke på valg) 
 
 
l) Valg af to bestyrelsessuppleanter (for 1 år) 
Lars K Madsen, var indstillet af bestyrelsen, som den eneste kandidat. Lars blev derfor 
valgt. 
Finn Svendsen, Skiklubben Hareskov, havde i denne forbindelse en kommentar omkring 
det at være suppleant. Bestyrelsen skal sørge for at inddrage suppleanten noget mere. 
Denne skal indgå på lige fod med de andre bestyrelsesmedlemmer. 
 
m) Valg af revisor (ulige år) 
Torsten Jacobsen er nuværende revisor. 
Willy Rasmussen gjorde opmærksom på, at der i lovene står, at valget af revisor sker i 
ulige år. Valg af revisor bliver derfor først næste år, Torsten vil fortsat være revisor indtil 
da. 
 
n) Valg af en revisorsuppleant (for 1 år) 
Klaus Gerløv blev indstillet af bestyrelsen. Der var ikke andre kandidater. Klaus Gerløv 
blev genvalgt. 
 
 
o) Valg af formand til ordens- og amatørudvalget (ulige årstal) 
Dette punkt blev ikke gennemgået, da det ikke var relevant for dette års 
repræsentantskabsmøde. 
 
 
p) Valg af to medlemmer til ordens – og amatørudvalget (lige årstal) 
Mogens Feldfoss og Erland Pedersen blev indstillet af bestyrelsen. Da der ikke var andre 
kandidater, blev Mogens og Erland valgt. 
 
 
q) Valg af 1 suppleant til ordens – og amatørudvalget (for 1 år) 
Bente Nielsen var villig til at lade sig genvælge og blev indstillet af bestyrelsen. Ikke 
andre kandidater, derfor blev Bente valgt. 
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r) Eventuelt 
 
Torben Klausen afgang som formand: 
Leo Libak Nielsen takkede på vegne af bestyrelsen, for Torbens mangeårige indsats for 
Dansk Skiforbund. 
 
Flere fra salen benyttede også lejligheden til at takke for samarbejdet. 
 

Herefter var der stående bifald til Torben Klausen. 
 
Torben Klausen: Tak til Willy Rasmussen for dirigentrollen. 
 
Willy Rasmussen: Tak for god ro og orden. 
 
 
 
Referatet godkendt: 
 
 
Dato/Sted:    Dato/Sted: 
 
 
_____________________________  _______________________ 
Willy Rasmussen   Henrik Nørgaard 
Dirigent    Formand, Dansk Skiforbund 
 


