Brøndby, 30. april 2008
Vedr.: Fremsendelse af dagsorden, årsrapport, valg til bestyrelsen samt indkomne forslag.
I forbindelse med det forestående repræsentantskabsmøde den 17. maj 2008, kl. 13.00 –
16.00 fremsendes hermed i henhold til lovene:
• Dagsorden.
• Årsrapporten 2007 for Dansk Skiforbund.
• Indkomne forslag.
o Navneændring.
o Klubkontingent & bladkontingent.
• Valg til bestyrelsen.
Vedlagt som orienteringsdokument:
• Formandens beretning 2007/08.
Dagsorden i henhold til §12:
a) Valg af dirigent.
b) Beretning af formanden.
c) Godkendelse af det reviderede regnskab pr. 31.12.
d) Fremlæggelse af mål og aktivitetsplan.
e) Fremlæggelse af budget.
f) Behandling af indkomne forslag, herunder forslag til kontingentets grundbeløb og
minimumsbeløb pr. klub samt evt. bladkontingent.
g) Valg af formad (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.

Årsrapport:
Se vedlagte dokument.
Indkomne forslag:
Indkomne forslag i henhold til Dansk Skiforbunds love §12.
Forslag 1:
Bladkontingent:
Indkomne forslag i henhold til lovene §12.
• Bestyrelsen foreslår:
Klubkontingent:
Som en konsekvens af kommunernes håndtering af folkeoplysningsloven, samt DIF regler
omkring kontingentstruktur, tilpasses Dansk Skiforbunds kontingentstruktur til gældende
praksis, således at kontingentet bliver et enhedskontingent, dvs. klubber vil ikke længere
blive faktureret et individuelt kontingent og et familiekontingent. Tilpasningen gælder kun
relationen mellem Dansk Skiforbund og dets medlemsklubber..
• Klubkontingent:
– Kontingent:
• kr. 45,00 pr. medlem.
• Bladkontingent:
– Bladkontingent:
• kr. 50,00* pr. sæson/bladmodtager.
*P.g.a. 20% portostigning hos Post Danmark samt ingen landsdækkende alternativer for
distribution.
Forslag 2:
Bestyrelsen foreslår:
Bestyrelsen foreslår at forbundet ændrer navn til Danmarks Skiforbund. Denne ændring er en
tilpasning i forhold til den øvrige danske & internationale sportsverden. F.eks. Danmarks
Idræts-Forbund. Ligeledes er Danmarks Skiforbund det korrekte navn i internationale
sammenhæng, Ski Federation Denmark.
I forlængelse af ændringen udskrives en logo konkurrence.

Valg i henhold til §9:
I de lige år:
Næstformand
Kasserer
2 bestyrelsesmedlemmer
2 suppleanter (for et år)
2 medlemmer af ordens- & amatørudvalget
I de ulige år:
Formand
2 bestyrelsesmedlemmer
2 suppleanter (for et år)
1 formand for ordens- & amatørudvalget
1 suppleant til ordens- & amatørudvalget
Liste over opstillede personer:
Bestyrelsen indstiller følgende til valg:
Formand
Henrik Nørgaard
Næstformand
Leo Libak Nielsen
Kasser
Nis J. Bennetzen
Bestyrelsesmedlem Anja Bolbjerg
Bestyrelsesmedlem Henrik S. Jensen
Bestyrelsesmedlem Nikolaj Fjellvang
Bestyrelsesmedlem Søren Stausholm
Suppleant
Lars K Madsen
Suppleant
Minna Riis
Skiklub
Revisor forslag:
Torsten Jacobsen
Revisor suppleant Klaus Gerløv
Formand ordens/amat. Steen Frandsen
Ordens- & amatør. Udv Mogens Feldfoss
Ordens- & amatør. Udv. Erland Pedersen
1 Supp.Ordens/amat.udv: Bente Nielsen

ikke på valg
på valg
indstilles af bestyrelsen (2 år)
på valg
indstilles af bestyrelsen (2 år)
ikke på valg
ikke på valg
på valg
indstilles af bestyrelsen (2 år)
på valg
genopstille ikke, se note 1(2 år)
på valg
indstilles af best. & RS
på valg
indstilles af best. & Ganløse
ikke på valg
på valg
indstilles af bestyrelsen
ikke på valg
på valg
indstilles af bestyrelsen
på valg
indstilles af bestyrelsen
på valg
indstilles af bestyrelsen

Note 1:
• Følgende opstiller til bestyrelsen, som menigt medlem:
• Signe Kjeldsen indstilles til bestyrelsen.

Som tidligere adviseret afvikles Dansk Skiforbunds repræsentantskabsmøde 2008 i Århus:
Dato:
Klokken:
Sted:

17. maj 2008
13.00 – 16.00
Århus, Atletion A/S, Stadion Allé 70. 8000 Århus C

Indtjekningen til repræsentantskabsmødet starter kl. 12.45, mødet starter kl. 13.00.
Velmødt.
Med venlig hilsen
Kenneth Bøggild
Administrationschef
Dansk Skiforbund

