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Dansk Skiforbunds repræsentantskabsmøde d. 21. april 2007, Odense.
Formanden bød velkommen.
1. Valg af dirigent
Karsten Dyhrberg blev valgt til dirigent. Han bød velkommen og fortalte, at mødet var
lovligt ifølge Skiforbundets love, paragraf 16, som siger, at repræsentantskabet er
beslutningsdygtigt. Ligeledes fremgår det af lovene, paragraf 12, at mødet skal være
offentliggjort 2 måneder før på hjemmesiden, samt materialet udsendt 2 uger før
mødet. Dette blev bekræftet fra sekretariatet.
Da der ikke var indsigelser, blev mødet godkendt.
Tilstedeværende stemmer i alt: 15 klubber med i alt 63 stemmer.
Karsten fortalte kort om dagsordenen for dagens repræsentantskabsmøde. Af
praktiske grunde blev punkt 3 og 5 gennemgået samlet. Dette var den eneste ændring i
forhold til den udsendte dagsorden.
2. Beretning af formanden
Henrik Nørgaard fortalte, at beretningen var en beretning fra alle i bestyrelsen, da
denne var udarbejdet på et bestyrelsesmøde, sammen med bestyrelsesmedlemmerne,
hvoraf der til dette møde var næstformand Leo Libak Nielsen, kasserer Nis J.
Bennetzen og suppleant Lars K. Madsen tilstede. Resten af bestyrelsen havde gode
begrundelser for fraværet, i form af arbejde, sygdom og private gøremål.
I det forløbende år er der arbejdet på den måde, at suppleanterne har siddet med til
møderne, og bestyrelsens virksomhed er drevet på en måde, at det ikke har været
nødvendigt at bringe ting op til afstemning, men vi har kunnet træffe beslutningerne i
konsensus.
Referaterne fra disse møder har klubberne haft adgang til i løbet af året på
www.skiportal.dk.
Disse
referater
har
sammen
med
referaterne
fra
bestyrelsesseminaret dannet grundlag for beretningen, som der gives hovedtrækkene
af.
Beretningen er blevet tilsendt (12 sider) og er et udtryk for, at det har været et
begivenhedsrigt år. Året, i beretningens øjemed, er året, der er gået mellem
repræsentantskabsmøderne, hvoraf den økonomiske del følger kalenderåret.
Bestyrelsen har valgt at tage udgangspunkt i de tilbagemeldinger, der har været fra
sidste års repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen har valgt nogle fokusområder, som vi
har søgt at gøre ekstra meget ved. Vi har valgt at fokusere på:
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•
•
•

Sport
Medlemskonceptet
Medlemsblad

Bestyrelsen har ligeledes valgt at gribe tingene an på den måde, at vi ud fra de
problemstillinger, der er oplevet, og de opgaver der skulle løses, har inviteret til dialog
omkring disse ting, for hvem det kunne være interessant. Det har vi gjort via
telefonopringninger, hvor der er kommet tilbagemeldinger fra klubberne. Ligeledes via
afholdelse af midtvejsmøder. Vi har kunnet gennemføre 2 midtvejsmøder med 9
klubber repræsenteret, dette har været med til at give Skiforbundet en feedback, som
vi kan drive virksomheden ud fra.
Bestyrelsen har valgt at udpege følgende forhold, der har været markante, og som har
været med til at tegne billedet:
•

Året 2007 har været et VM år, hvor Danmark har været repræsenteret til næsten
alle konkurrencer, der er blevet afholdt. Ligeledes har der været deltagelse i
Ungdoms OL (EYOF) i langrend og alpin. Vi er tilfredse med, at dette har kunnet
lade sig gøre.

•

Dansk Skiforbund fik meddelelsen fra Danmarks Idræts-Forbunds
repræsentantskab, at udtagelseskravene til OL blev lempet fra et nationalt til et
internationalt krav, dette har været med til at tænde håbet for deltagelse i OL
2010 og kommende OL.

•

Det har været en skisæson, hvor der har været spejdet efter sneen, ikke kun i
Danmark, men også i Norden og Alperne.

•

Som kendetegn på det forgangne år, har vi mærket en vending i den stemning
og den imødekommenhed, der er fra forbundets kommercielle
samarbejdspartnere. Ikke kun dem, der har pengemæssige forhold, men også
dem, hvor man kan have et egentligt samarbejde om projekter m.v.

Via HHR-projektet har Skiforbundet fået beskrevet og dokumenteret: Vision, mission og
kerneområder. Dette blev præsenteret på midtvejsmøderne og derefter annonceret i
SKImagasinet. Disse politiker er også at finde på forbundets hjemmeside. Projektet
indeholder hovedoverskrifter og retningslinier, som danner grundlag for virksomheden.
Dette kommer til at danne skole mange år frem, nemlig et specialforbund, der har til
formål at dyrke konkurrencesport og motionssport, og have naturligt fokus på de
sportslige aktiviteter, der er forankret i de nyoprettede disciplinteams.
Medlemmerne af forbundet er klubberne og en af opgaverne er at servicere klubberne
og tilgodese de behov, de har ude i klubberne. Dette prioriteres højt i den samlede
virksomhed.
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Der arbejdes med at fastholde og udvikle samarbejdet med nationale og internationale
samarbejdspartnere. Opgaven for forbundet er udvidelse af kendskabet til skisporten
ved at etablere nye klubber og stimulere aktiviteterne i klubberne.
Områder forbundet har valgt at sætte fokus på:
Sporten. Elitesporten som har været kendetegnet af, at vi har en gruppe af få
seniorudøvere med en større gruppe af talenter, specielt i alpin og telemark. Vi ser et
ganske markant billede af nogle potentielle muligheder, som ikke blot drejer sig om at
komme i den nationale elite, men også om at gøre sig gældende i den internationale
elite på sigt.
Talentproduktionen, som man ser det i sin opstart, har været helt markant i de alpine
disciplinteams. Her har der været en tæt dialog mellem bestyrelse og teamet, hvor der
på bestyrelsesseminaret blev behandlet oplæg, der var givet af teamet. Disse oplæg er
der givet tilbagemeldinger på, og de vil være med til at danne skole for, hvordan vi kan
opbygge talentudvikling i andre disciplinteams.
De enkelte discipliner:
Freestyle, er et af de teams, hvor vi har en gruppering af dem, der vil dyrke sporten
med tid og stopur, og dem der vil dømmes på stil i f.eks. halfpipe. Vi har i den
afviklende sæson givet et naturligt fokus på halfpipen. Det er et team, hvor vi valgte at
lave en udtagelsescamp for de løbere, der skulle deltage i VM. På grund af aflysninger
i relation til VM-konkurrencen, er det internationale niveau i Freestyle uvis på
nuværende tidspunkt. Forbundet kan glæde sig over, at skiercross er blevet en
olympisk disciplin. Sofie Sølling blev nr. 9 ved VM.
Snowboard har næsten den samme opdeling som i Freestyle, nemlig opdelingen
mellem boarder X’er og halfpipe, måske også i big-air aktiviteter. Den danske
deltagelse i den internationale elite er mangelfuld. Der er kun en løber på nuværende
tidspunkt. Julie Lundholdt er kommet ind i Team Danmark-ordningen, hvor hun kan
gøre brug af deres serviceydelser i form af bl.a. fysisk træning og diætister. Vi håber, at
det er en ordning, der kommer mere gang i.
Telemark har lavet flere bemærkelsesværdige resultater i det forgangne år. Troels D.
Larsen var med i top ti ved både World Cup og VM. Julie Duedahl kom godt i gang
med sæsonen, men på grund af en brækket hånd, blev den resterende del af sæsonen
ikke, som den var tiltænkt. Der er flere unge talenter på vej frem i telemark, og det ser
ud til, selv om det er en lille disciplin på nationalt og internationalt niveau, at det team
er i stand til at rekruttere nye løbere.
Langrend og rulleski: Er ligeledes svagt repræsenteret i toppen af sporten. Jonas T.
Olsen har satset fuld tid på langrend og var deltager ved VM i Japan. Jens Hulgaard
har været fremme med en fin præstation ved Ungdoms OL (Jaca). Muligvis går flere
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løbere med tanken om en satsning frem mod OL, men det er løbere, som i den
afviklende sæson ikke helhjertet har satset på langrendsskisporten, så spørgsmålet er,
om den kontinuitet, der er nødvendig for at opnå resultater i langrend, er til stede eller
kan opbygges? Der er ikke et stort rekrutteringsgrundlag blandt danskere i langrend,
men der er til gengæld en stor bredde i toppen blandt grønlændere, som vil fortsætte i
OL-regi under Dannebrog.
Alpin, forbundets største disciplin. Det har været et år, hvor snetræningen var den
begrænsende faktor for mange. Med de dårlige sneforhold er der blevet færre gode
dage på ski og derfor også mindre deltagelse ved international konkurrencer, end vi
kunne have forventet. Der er et generationsskifte på vej. De er endnu ikke slået helt
igennem og har endnu ikke niveauet til at matche OL kravene. Som det ser ud nu, fra
en generel betragtning, er Sophie Sölling og Johnny Albretsen fortsat de to bedste kort
i alpindisciplinerne. Men vi kan glæde os over, at Glenn Ole Lie vandt DM i slalom. Han
er et af de unge håb. Marcus Kilsgaard er ligeledes et af de unge håb, som vandt
Super G ved det Norske mesterskab (drenge 15 år) og blev nr. 3 i styrtløb.
Nøgleord omkring sporten er, at der arbejdes videre med de senioratleter der er,
samtidig med, at der er fokus på talentudviklingen. Der er satset mere på
eliteaktiviteterne, og med hensyn til breddeaktiviteterne, har vi forsøgt at holde et
niveau, så det er ”business as usual”. Hvilket bl.a. betyder, at vi med skilegs aktiviteter
har haft 250 børn igennem. At der til Skievent i Århus var 40.000 gæster på Storetorv,
som fik en god oplevelse med hjem. Som et nyt tiltag var der et Freestylearrangement
fredag aften i forbindelse med selve Skieventen om lørdagen. Dette er første gang,
hvor man for alvor har kunnet mærke, at vindene er vendt, og hvor der var positive
signaler fra stort set alle standholderne samt øvrige der var med i arrangementet. Der
er en grund til at rette en stor tak til alle de, der var aktive på Skieventen, både fra den
professionelle organisation, fra klubberne, disciplinerne og helt ned i talentholdene.
Forbundet har haft en nøgleaktivitet i form af Freestyle Academy. En aktivitet, der
henvender sig til en yngre målgruppe med nogle interesser, som der nødvendigvis ikke
er mange versioner af i hver enkelt skiklub. Derfor har denne været en samlet aktivitet
fra forbundets side.
Forbundet satsede hårdt på, at få gennemført alpint klubinstruktørkursus, som kunne
gøre, at der var instruktører klubben selv kunne anvende i skisæsonen. Desværre var
det en af de aktiviteter, der led under aflysning pga. snemangel, men blev gennemført i
uge 4 med 7 deltagere.
Trænerkurserne havde ikke den fornødne tilslutning, selv om de blev lagt sammen for
at kunne blive gennemført. Vi fornemmer en større interesse for alpin
konkurrencetræning i klubberne, og dermed burde behovet for trænere også være
større. Telemark instruktørkursus blev gennemført.
En væsentlig del i forhold til klubberne er klubbesøg og udvikling, men der var ikke
mange hits. Dette kan være et udtryk for to ting. Enten at klubberne ikke mener, at de
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har behov for udvikling, eller at forbundet ikke får solgt varen godt nok. En generel
opfattelse i bestyrelsen er, at vi ikke mener, at klubberne benytter sig nok af de tilbud,
der er fra den professionelle organisation og fra Danmarks Idræts-Forbunds
støtteorganisation. Dette er noget bestyrelsen er opmærksomme på, og som der vil
blive fulgt op på i det kommende år.
Organisationsudvikling i disciplinteams: For lidt over et år siden var der ”kick-off” fra at
være udvalg til at være disciplinteams. Et team der skulle være videnscenter for
disciplinen og ligeledes forestå både elite- og breddeaktiviteter. Der er et stykke vej
endnu, inden hvert enkelt team fylder rammen helt ud. Og der er nok, i nogle
situationer, behov for at supplere de personer, som sidder med i det givne team, for at
dække hele spektret af opgaver i teamet.
Samspillet i disciplinteamene ses som vigtige i forhold til den professionelle
organisation. Det er vigtigt, at der er en løbende dialog omkring de aktiviteter, der
foregår i de enkelte discipliner.
Vi har en professionel organisation, hvor der er en kontinuitet i gruppen af ansatte. De
er ikke blevet skiftet ud siden sidste repræsentantskabsmøde. Der er sket et omskift på
en række områder, der gør, at der er ressourcer, der er blevet frigivet, som er blevet
investeret i arbejde med andre ting. Bestyrelsen tager sig af udvikling, og den
professionelle organisation tager sig af driften, som bliver gjort på glimrende vis.
Udviklingen i medlemstal: Ikke det bedste punkt. Statistikken siger, at der er 58
klubber, 11.010 medlemmer, heraf 6.253 herrer, 7.757 damer. Den eneste glæde i
denne statistik er, at forbundet er oppe på over 2.500 medlemmer under 18 år. Imod
7.500 medlemmer på over 25 år. Dette er det laveste antal klubber og medlemmer,
som forbundet har haft siden 1988, hvor Danmarks Idræts-Forbund begyndte at lave
statistik på denne måde. Årsagen til dette er bl.a., at otte klubber ikke har indberettet
rettidigt og derfor ikke tæller med i statistikken. Hvis man lægger disse oveni, så er vi
66 klubber i stedet for 58 klubber. Dette ændrer også medlemsantallet. Sammenlagt
kan den manglende registrering opgøres til omkring 1000 medlemmer. Dette skal
gøres bedre i fællesskab fremover.
Der er kommet tre nye skiklubber, der samlet giver et klubantal på 69. Dette er 11
bedre end, der står i statistikken. (Den officielle på DIFs hjemmeside).
- Skitester.dk: Kører rundt og tester ski.
- Klubindoorski: Rullende gulvtæppe i Rødovre.
- CARC: Udsprunget af Skiklubben Hareskoven, med fokus på konkurrence.
Medlemskoncept til klubber er noget, som er blevet drøftet mange gange på
repræsentantskabsmøderne. Vi har holdt konkurrerende monologer henover emnet. Vi
har som udgangspunkt søgt at få registreret, hvad det egentligt er for nogle
serviceydelser og aktiviteter, der kan tilbydes til klubberne:
-

Medlemsadministration
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-

IT støtte
Klubudviklingsforløb
Klubbesøg
Støtte til lokale hvervekampagner
Formidler omkring ”networking” i klubberne
Generel eksponering.

Tilbud til de nye klubber kan være støtte til etablering af klubben, støtte til
tilrettelæggelse og gennemførelse af nøgleaktiviteter i de første to sæsoner.
Driftsorganisationen har direkte kontakt til klubbernes medlemmer i forbindelse med
udsendelse af skikort, SKIMagasinet, diverse tilbud fra disciplinteam, tilbud om
deltagelse i Freestyle Academy, klubinstruktøruddannelse og træneruddannelse
(samarbejdsaktiviteter med Den Danske Skiskole).
SKIMAG har mødt nogen kritik på repræsentantskabsmøderne. Hvad bladets indhold
skal være, bliver vi nok aldrig helt enige om i sådan en forsamling. Det har mødt kritik,
at der ikke var nok klubstof og ikke nok disciplinstof. Flere mente at antal udgivelser var
forkert og prisen også var.
Resultatet af rundringningen og midtvejsmøderne er, at klubberne generelt tilkendegav,
at de skulle have et medlemsblad udgivet af forbundet. Det havde mere betydning for
mindre klubber og mellemstore klubber, at der var et medlemsblad, hvor nogle
bestyrelser i de større klubber havde mere delte meninger om, de skulle have bladet
eller ej.
Forbundet kan kun have et medlemsblad, hvis alle er med. Derfor har forbundet
arbejdet frem mod at skabe en kvalificeret og kollektiv løsning og ikke en fortsættelse
af den gamle aftale, for den var der ikke tilfredshed med. Vi gik derfor på markedet og
havde mulighed for på bestyrelsesseminaret at behandle seks forskellige forslag. Det
der er nået frem til er en hensigtserklæring, som på årsbasis kan give fire udgivelser
med et større antal sider, end det vi kender, og med kortere deadlines, så vi kan få
mere aktuelt stof i bladet. Der indgås et samarbejde med et selskab, hvor
medarbejderne kender til skiløb. Samtidig kan prisen sættes ned, hvilket er et godt
udgangspunkt.
Korte nyheder:
I det internationale samarbejde har forbundet aldrig været repræsenteret så godt, som
det er nu i FIS regi. Vi har haft brugt en australsk, dansk bosiddende, teknisk delegeret
i det skandinaviske område. Fået lovning på, at forbundet kan få uddannet nogle
danskere fremover, som også kan være med til at stive vores nationale konkurrencer af
og være med til at udvikle dem.
Forsøgte på FIS´s konference i maj måned (2006) at introducere et Skiakademi i
Lillehammer med kombineret mulighed for at gå på en uddannelse og samtidig udøve

6

Dansk Skiforbunds repræsentantskabsmøde d. 21. april 2007

seriøs konkurrencetræning. Forsøgte at sælge dette til nogle nationer, som vi syntes
var ligestillet med Danmark, men det vakte ikke tilstrækkelig interesse til, at der var
nogen, der ville være med til at stå fadder til projektet. Kunne ikke, hverken under
konferencen eller efterfølgende, få nogle til at sætte sig ned og danne en
forundersøgelse eller indtræde i bestyrelsen og være med til at finansiere det. Det er
en idé og nogle tanker, som ikke er glemt, og et projekt der kan tages frem igen, hvis
man kan finde nogen, der har samme behov og gerne vil have det løst på samme
måde.
Der har været 35 danske skilærere i Korea til Interski kongressen, som bliver
gennemført hvert fjerde år. De har fået ny inspiration med hjem til gavn for klubber,
rejsebureauer og skiskoler ude i verden, hvor disse deltagere underviser på.
Forbundet bød ind på at få FIS’ generelle kongres til København i 2010, men blev
underbudt på prisen af Tyrkiet, derfor bliver kongressen afholdt i Alanya i stedet for.
Ellers en måde, hvorpå Danmark kunne sætte sig på landkortet og få noget positiv
feedback fra det internationale skimiljø.
Samarbejdspartnere og sponsorer: Det er lykkedes igennem en stor indsats fra
marketingkonsulenten at kunne udvide porteføljen på tøj, transport og rejsepartnere.
Tingene er i udvikling og har nogle gode indtægter, som det også fremgår af
regnskabet. Der skal også tilføjes, at Skieventen for første gang har givet overskud.
Afslutningsvis blev det nævnt, at, at bestyrelsen har drevet virksomheden, som det blev
beskrevet i starten, med fokus på det udviklingsmæssige og på det, bestyrelsen synes
er det væsentlige. Det betyder, at der er nogle ting, der bliver liggende. Det er ikke
ensbetydende med, at disse er glemt, men vi har ikke kunnet finde tid til det i det
forgangne år. Forbundet har prøvet at lægge en skarpere profil i referaterne, som giver
klubberne en mulighed for at reflektere, hvis der noget, de synes er uklart eller vil give
deres mening tilkende om. Samlet skulle bestyrelsen gerne opnå at have en
vidensbank på hjemmesiden, dette har man ikke helt endnu.
Formanden takkede og håbede, at klubberne var tilfredse.
Kommentarer fra repræsentantskabet:
Finn Svendsen, Skiklubben Hareskov: Syntes at der havde været en mærkbar
ændring på måden, bestyrelsen arbejdede på. Det var meget synligt og det var klubben
meget glade for. Var lidt kede af, at klubberne ikke bakkede lige så stort op om det. Det
er lidt frustrerende, når man står og skriger efter mere information og mere sportslig
fokusering. Det er derfor vigtigt, at klubberne bakker mere op om det, f.eks. ved
fremmødet til repræsentantskabsmøderne og midtvejsmøderne.
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Småting: Omkring de partnere, som forbundet har, mente han, at det ikke var særlig
synligt for klubberne, hvad det er, de får. Spurgte om, hvornår der kommer noget, der
siger, hvad der egentlig er i det for klubberne?
Vedrørende visionerne, der er beskrevet i dokumentet, savnede han lidt omkring det
administrative, det er noget tungt for klubberne. Det er også noget, der er med til at
gøre bestyrelsessamarbejdet lettere, hvis forbundet kan løfte opgaven (eller formidle
værktøjer).
Svar: Henrik Nørgaard: Henrik mente godt, at klubberne måtte have det billede på
nuværende tidspunkt, at det var penge ned i forbundskassen. Forbundet har valgt at
gøre det på den måde, at hver eneste ekstra krone, der kommer i indtægt, gives ud til
sporten. Det er overordnede betragtninger, som har været nødvendige for at styre det i
det forløbende år. Lod Anette sige lidt omkring selve sponsoraterne.
Annette Christensen, Dansk Skiforbund: De partnere, forbundet har fået på nuværende
tidspunkt, er der blevet kigget på, og første år bliver et test-år, for at se, hvad de kan
tilbyde forbundet, og hvad vi kan tilbyde dem. Når der er blevet lavet en evaluering af
dette samarbejde, kommer der meget mere ud til de enkelte klubber/medlemmer.
Forbundet får penge i kassen fra vores forbundspartnere til aktiviteter. Det, der er
meningen med forbundspartnerne er, at de også på sigt skal kunne tilbyde klubberne
og medlemmerne noget.
Northlander er partner på Freestyle Academy i første omgang. Det, de også vil gøre, er
at tilbyde hvert enkelt medlem rabat på rejserne, det vil sige omkring 300-500 kr. rabat
pr. rejse pr. enkelt medlem.
Vi har i maj måned et evalueringsmøde med alle forbundspartnere. Her vil de
fremlægge fremtidige planer for en kommende periode, både ud til skiklubberne og til
de enkelte medlemmer. Vedrørende de andre partnere, er det meget nyt for forbundet
at have forbundspartnere, og vi skal også have fundet ud af, hvordan kan vi bruge
dem, og hvordan kan de bruge os, så vi kan tilbyde klubberne bedst mulige tilbud.
Partnerskabet er i udvikling og i en løbende proces, og i og med, at det er så nyt for
forbundet, går det måske en smule langsomt, både for partnerne og for forbundet. Det
skal tilsikres, at forbundet har noget at tilbyde vores partnere og vice versa.
Henrik Nørgaard supplerede: Forbundet har to eksempler på, at der gøres noget for
sporten, som andre betaler for: På Skieventen blev årets skiløber udpeget, Jakob
Ghilser, for sin indsats i langrend, her lagde Højmark en rejsecheck på 10.000 kr.
Udpegede også årets sportspris til Julie Lundholdt, her sponserede Northlander en
check på 10.000 kr. Disse er eksempler på, hvordan partneren kan finansiere.
Svar vision: Kenneth Bøggild, Dansk Skiforbund. Mht. de administrative rutiner fik
forbundet en masse input fra repræsentantskabet for to år siden, fik også input fra
sidste års repræsentantskabsmøde. Det er de visioner, vi forsøger at arbejde videre
med. Der en smule forsinkelse på de aktiviteter, som foregår med de partnere, vi har i
Idrættens Hus til hverdag. Ikke for at flytte skylden, men det er et spørgsmål om, at der
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er kommet en masse input fra klubberne omkring aktiviteter, helt nede fra
medlemsregistrering til, hvordan forbundet administrerer web-løsningerne og til,
hvordan der arbejdes med de øvrige processer. Kontoret har taget fat fra en ende af og
har arbejdet hen over vinteren på de enkelte processer.
Vi har valgt at starte med at fokusere meget på web-løsninger, som skal udbygges hen
over sommerferien. Det skal være en web-løsning, der skal bredes ud. Denne løsning
bliver integreret fuldt ud med de øvrige administrative rutiner i idrætsforbundet. Det er
en helt ny løsning for hele idrætsforbundet. Dette var ikke noget, der var tænk ind
oprindeligt, hvor der var der tre forskellige versioner, som ikke havde mulighed for at
arbejde sammen. Mht. visionen er det noget, der opstår i samarbejde med
skiklubberne. Det er væsentligt, at forbundet får input tilbage omkring, hvad det er,
klubberne har brug for i deres hverdag, som forbundet kan arbejde videre med.
Finn Svendsen, Skiklubben Hareskov: Spurgte vedrørende vision, her efterlyses der
et dokument, hvor man kan se noget omkring de administrative lettelser. Det, som
klubben ser på i de aftaler med partnerne, eller kunne ønske, er mere baseret på
fordele for klubben end det enkelte medlem. Forstod det på den måde, at en aftale
med Northlander skulle støtte op omkring turarrangøren, og dermed være med til at
skiklubberne kunne udbyde bedre og billigere ture, og ikke at man, som medlem af en
skiklub, kan komme billigere på ferie. Det, klubben ønsker, var ikke at give folk billigere
ture på ferien, men at give dem bedre ture til prisen. Hareskovens ture er inklusiv
instruktion, og det er en fordel at kunne drage hjælp fra bureauerne. Ønskede på ingen
måde at få medlemmer, der bare er medlem, fordi man kan komme billigere på skiferie,
men for at man kan komme bedre af sted,
Bente Nielsen, Hobro Skiklub: Sagde tak til bestyrelsen for fint arbejde. Fin skriftlig
beretning. Skulle derfor have ros.
Der var dog en enkelt lille ting mht. klubinstruktører og trænerkurser, hvor Bente
opfordrede til, at man meldte ud med datoer noget før, så dette kan lægges i
klubbernes kalendere.
Kuno Brodersen, Skiklubben Hareskov: Omkring ungdomsarbejdet sagde Kuno, at
året har været en fantastisk sæson. Der har været moralsk og praktisk support fra
bestyrelsen og en utrolig god hjælp fra den daglige ledelse. Det har betydet meget for
ungdomsløberne, de er meget motiverede og fokuserede. Han mente, at den vision,
der er for alpin-delen er realistisk, først og fremmest pga. bestyrelsens ændrede fokus.
Sagde tak for dette.
Freddy Johansen, Faaborg Skiklub: Spurgte vedrørende klubbesøg og udvikling,
hvad Skiforbundet forventede omkring et klubbesøg og en efterfølgende udvikling, og
hvad klubberne kan forvente?

9

Dansk Skiforbunds repræsentantskabsmøde d. 21. april 2007

Svar: Henrik Nørgaard. Der foreligger standardskabeloner for, hvad et besøg kan
indeholde og tilsvarende også, hvad et udviklingsforløb kan indeholde. Man har en
dialog med hver enkelt klub, der har lyst til at indgå i sådan et udviklingsforløb. Det vil
typisk starte med, at man har et klubbesøg, hvor man analyserer den situation, den
enkelte skiklub har. Her finder man ud af, hvad behovet er for udvikling. Det kan være
forskelligt fra klub til klub. Forbundet er meget fleksibelt indstillet både fra forbundets
bestyrelse og Idrættens Hus’ side til, at vi kan trække på ressourcer, der er nødvendige
for at tilgodese den enkelte klubs behov. Kan godt komme med et standardtilbud, så
kan klubben derefter kigge på dette. Vi kan også lave et skræddersyet udviklingsforløb.
Forløbet kan være af kortere eller af længere varighed, kun behovet kan klarlægge
dette.
Klavs Klavsen, Dansk Skiforbund: Gav en kort opsummering på sådanne forløb. Det er
meget individuelt det behov, klubberne har. Fortalte, at han havde været ude til
klubber, hvor det er startet med et klubbesøg og som var endt med et udviklingsforløb,
i og med, at der har været nogle ting og forhold, som der skulle arbejdes med. Har
været ude til kortere udviklingsseminarer, hvor det er en enkelt dag. Har ligeledes
deltaget på de helt korte møder som bisidder, og har information med til klubben i
forbindelse med bestyrelsesmøder i klubben. Der udarbejdes en behovsanalyse om,
hvad klubben har brug for, om det er inspiration, et indspark, decideret rådgivning eller
konsulentbistand, hvor man sidder i længere forløb og finder de svar, der ligger i
klubben.
Bente Nielsen, Hobro Skiklub: Havde en idé og et godt tilbud. Fortalte, at klubben
har været så heldig at have gennemgået et udviklingsforløb. De var heldige, fordi de
var med allerede fra starten, hvor de var en del af HHR-rapportarbejdet. Det kan
muligvis være svært at forstå og forestille sig i klubberne, hvad det giver, og hvordan
man kunne gøre det. Klubben kunne derfor lave en artikel til medlemsbladet om,
hvordan det har været, og hvordan klubben har fulgt op på det, og hvad det har givet.
Erik Back, Sønderborg Skiklub: Fortalte, at de skulle til at gå i gang med en
samarbejdsaftale i et udviklingsforløb. Klubben var ved at brække midt over, da der var
nogen, der mente, at man ikke skulle respektere lovene. Klubben er kommet på plads
nu. Klavs Klavsen har lavet et godt arbejde. Erik sagde tak for dette. Skiforbundet har
ligeledes udført et godt stykke arbejde. Han håbede, at det bliver en større og bedre
skiklub med flere aktiviteter. Klubben vil gerne favne bredt og håbede også, at det
bliver en realitet hen over sommeren. Holder generalforsamling sidst i september og
folk ude fra er velkomne. Takkede for støtten.
Kommentar:
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Leo, bestyrelsen: Vedrørende rejsebureauer, er det svært at gå ud og få penge fra
bureauerne, men der er meget mere at komme efter, hvis bureauerne kan komme til at
lave nogle arrangementer på turene. Det der er vigtigt for klubberne er, at der skal
være nogle aktiviteter, når man er ude på ture. Dette vil bureauerne gerne give penge
til.
Kommenterede til Bentes idé: Det kunne være en rigtig god ide, da det virkelig er
noget, der har haft effekt.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab pr. 31.12.2006
Slået sammen med punkt fem.
Nis, kasserer, bestyrelsen.
Gennemgik årsrapporten, som var blevet revideret i løbet af foråret. Vi kunne se en
pæn udvikling af årets resultat. I 2004 havde forbundet et underskud på 759.000 kr.,
hvor vi i 2005 havde et overskud på 192.000 kr. I år var overskuddet kommet op på
452.000 kr. Det, der er glædeligt for en økonom, er, at der er en pæn udvikling i
egenkapitalen, resultat og likviditet (forbedret væsentligt). Forbundet har tilbagebetalt
ca. 700.000 kr. til Danmarks Idræts-Forbund og andre kreditorer, så vi i dag har en
langt bedre likviditet og råderum, som vi ikke har haft i flere år.
Indtægtssiden: Der er tilskud fra Danmarks Idræts-Forbund på lidt over 2 millioner
kroner. Der er markedsføringsindtægter på 246.000 kr., og så er der øvrige indtægter
på lidt over 2 millioner kroner.
Udgiftssiden: Her ligger en omkostning til administration (946.000 kr.) og gage (1,4
millioner kroner). Det betyder, at der i år er et overskud på 452.000 kr. og en
egenkapital på lidt over 100.000 kr., som vi råder over, og som er blevet forbedret i
årets løb.
Aktiver er relativt beskedne, bortset fra likvidbeholdning på 1.042.000 kr.
Passiver: Her fremgår egenkapitalen på 107.000 kr., en gæld til leverandører på
231.000 kr. og gæld til klubber, mellemregning til DIF og mellemværende med
disciplinerne. Har besluttet for 2006 og fremover, at tilskuddet til discipliner bliver
stående til rådighed for disciplinerne. Har man ikke brugt pengene og vil overføre dem
til næste år, skal dette blot meddeles administrationen. Det betyder, at disciplinteams
får langt bedre fleksibilitet.
Forudbetalinger: FIS, her har man ikke haft mange deltagere i 2005. Dette betyder, at
tilskuddet fra FIS er faldet væsentligt. Mangler en del indtægter derfra.
Anden gæld: Til konkurrencepulje mv. som er indestående for en sikkerheds skyld.
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Der er blevet lavet en statistik, som går ud på, at se på bruttoindtægter. Den kan dog
snyde en smule, og man skal tage for øje, at der i 2005 var en stor bruttoindtægt til
alpin og denne indgår. Denne er faldet væsentlig i 2006.
Satte fokus på administrationen, hvor vi forsøger at lette dette, så pengene, der
genereres, går direkte til sporten. Syntes, at det er lykkedes. Der er en pæn fordeling af
de samlede udgifter, der går indirekte og direkte til sporten. Kan se, at der sættes fokus
på, hvad der går til de respektive grupper.
Kommentarer:
Finn Svendsen, Skiklubben Hareskov: Det er et flot stykke arbejde, at man, på så få
år, har fået vendt hele skuden. Han mente, at bestyrelsen har bakket op om at få en
sund økonomi, når man samtidig kan sætte fokus på sporten. Mente dette var flot.
Havde et spørgsmål til note 1: Salg af serviceydelser, her var der i 2005 anført 0 kr. og
i 2006 var der 11.000 kr. Spurgte hvad dette dækkede over?
Svar Kenneth Bøggild: Beløbet vedrører Den Danske Skiskole, idet forbundet
administrerer deres løn.
Kuno Brodersen, Skiklubben Hareskov: Han var til eliteforældremøde i december.
Der snakkede Henrik om en fælles fysisk træner. Han ville gerne vide om, der konkret
var taget højde for det i budgettet?
Svar: Henrik Nørgaard: Svarede nej, det er ikke noget, der er lagt ind i budgettet på
nuværende tidspunkt.
Freddy Johansen; Fåborg Skiklub: Syntes det var en fornøjelse, og ville gerne sige
tak omkring økonomien. Han mente, at når man ude i de små klubber tilbage i årene
har konstateret, at der var et skidt arbejde, så havde man en mistillid til forbundet som
ledere. Ville gerne sige, at det var genoprettet og håbede, at forbundet fik den
opbakning, som de fortjente.
Minna Riis, Ganløse Skiklub: Bakkede op om Freddy. Fortalte, at de havde oplevet
noget, der havde været svært at acceptere, men kunne kun tilslutte sig Freddy, at
bestyrelsen har genvundet klubberne. Syntes det virkede meget professionelt.
Regnskabet blev herefter godkendt uden indvendinger.
4. Fremlæggelse af mål og aktivitetsplan
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Henrik Nørgaard tog udgangspunkt i bestyrelsens beretning for at give et billede af
sæsonen 07/08, i forhold til det billede, der var tegnet af den afviklende sæson. Delt op
i følgende hovedpunkter:
Sport: Forbundet kommer ind i en anderledes sæson end 2006/07, da der ikke er VM
og Ungdoms OL. Deltagelsen i World Cup løb fortsætter med henblik på, at de bedste
atleter kan forbedre deres placeringer på FIS’ rangliste. Derigennem kan forbundet
komme i en yderligere dialog med Team Danmark omkring at få en støtteordning mod
OL 2010. Forbundet skal bruge ca. et halvt år på at blive enige med Danmarks
Olympiske Komité om, hvordan udmøntningen af resultater, opnået på det højeste
internationale niveau, bliver i forhold til en OL udtagelse.
Der forventes etableret en træningsbase i Østrig, samtidig med fortsættelse af
aktiviteter på Hafjell. Trænere og klubinstruktører skal uddannes. Dette skal helst
foregå i samarbejde med Den Danske Skiskole.
Der forventes nogle gode sportslige resultater, så årets sportspris kan uddeles,
finansieret af North Lander Tours.
Bredde: Her kommer der formentlig en ny aktivitet, en landsdækkende kampagne om
alpine skiskader. Vi er med i et interessefællesskab, der består af repræsentanter fra
Danmarks Idrætsmedicinske Selskab, idrætsfysioterapeuter, Gigtforeningen og Dansk
Skiforbund. Vi har været gennem en analysefase om, hvilke budskaber, der skal
sendes i kampagnen, og for at finde samarbejdspartnere, som vil være med til at
udbrede dette budskab. Vi ser det som noget, der kan være med til at nedbringe
antallet af alvorlige skiskader, både dem der kræver behandling på stedet,
hjemtransport og formentlig en operation, når man kommer hjem, hvilket der er lidt
mere end 5.000 af om året. Over halvdelen af skaderne er kors- og ledbåndsskader.
Håber på at kampagnen kan blive en hovedaktivitet på breddeområdet Det bliver en
aktivitet, der ikke blot kan være med til at danne fokus og skabe interesse for
klubberne, men også bliver en vidensbank for medlemmerne i klubberne.
Hovedtemaerne i kampagnen er bl.a., at man vælger korrekt udstyr efter alder, fysik og
teknik, får checket sine bindinger og går på skiskole og lærer faldteknik. Endvidere er
det, at følge færdselsreglerne på pisterne meget væsentligt, da mange af skaderne er
kollisionsskader.
Vedrørende hjemrejseforsikring har man ikke fra 1. januar 2008 en hjemtransport på
det gule sygesikringsbevis. Der arbejdes på en afklaring om Idrættens Kollektive
Forsikringer vil dække deltagerne på en klubtur, alternativt at man kan få en aftale med
en af rejseforsikringsselskaberne. De rejseforsikringer, som selskaberne helst vil være
fri for at sælge, er skirejseforsikringer, da dette er en udgiftstung virksomhed.
Forbundet vil forsøge af gøre projekt Skileg mere anvendeligt, så det kan
gennemføres, hvis der ikke er sne. Vi vil gerne have det ud i klubberne, så det ikke
nødvendigvis er en forbundsaktivitet, men en klubaktivitet med støtte fra forbundet. Det

13

Dansk Skiforbunds repræsentantskabsmøde d. 21. april 2007

kunne være en aktivitet for klubberne til at få fat i børnefamilierne og den vej rundt, få
nogle nye medlemmer.
Skieventen 2008 bliver arrangeret og gennemført i samarbejde med det Østrigske
Turistbureau, hvor det bliver på Rådhuspladsen (KBH). Det bliver en kopi af den
succes, det var i Århus med et fredags- og lørdagsarrangement.
Klubber: Nøgleaktiviteter for klubberne: Klubudviklingsforløb, ud af 69 klubber vil
forbundet gerne have et forløb med minimum 10 klubber, og man vil fortsat have
midtvejsmøder. Forbundet forventer at kunne yde støtte i etableringen af 10 nye
skiklubber i de nye storkommuner, der ikke har en skiklub. Tanken er at lave analyser
på dette og derved finde ud af, hvor der er interesse fra kommunens side. 10 nye
skiklubber og en indsats for at fastholde dem, vi har, er med til at give en tilvækst i
antal af medlemmer. Det vil sige, at forbundet har et større rekrutteringsgrundlag til de
sportslige aktiviteter. Antallet af klubber og medlemmer spiller ind i DIF’s økonomiske
fordelingsnøgle som to af parametrene.
Frivillig organisation danner rammen for, at Den Danske Skiskole tilbageføres i
skiforbundets organisation. Vi arbejder videre på at få lavet en samarbejdsaftale
imellem bestyrelsen i skiforbundet og bestyrelsen i Den Danske Skiskole.
Forbundet har søgt om at få et udviklingsseminar, da vi nu ude i teamene kan se, hvad
der er behov for, ved at få et sådant seminar. Vi vil skræddersy seminaret, så vi kan
tilgodese teamene. Vi forventer at dette bliver gennemført på den anden side af
sommerferien. Vi vil fastholde dialogen mellem disciplinteamene, den professionelle
organisation og bestyrelsen. Vi er startet op med, at vi har lavet en fordeling mellem
bestyrelsesmedlemmerne, som skal have en særlig interesse for de enkelte teams.
Dette på et politisk niveau, i forhold til det stykke arbejde, der bliver lavet i teamene.
Vi er kommet videre med talentudvikling, hvor vi har fået det bredt ud, så vi har
talentudvikling i alle discipliner. Vi kan se, at de unge talenter bliver bedre, og det gør,
at vi har noget at byde ind med på det internationale niveau.
I den professionelle organisation vil vi fortsætte udviklingen gennem uddannelse,
coaching og deltagelse i netværk. Vi arbejder henimod at ansætte en sportschef og
gerne nogle trænere i takt med, at vi genererer indtægterne hertil. Vi har lagt et budget,
der er faktuelle tal, det vil sige ikke fremskrivning. Vi har aktiviteter inden for de
kommende måneder, der kan øge indtægterne, og her er det tanken, at de ubeskåret
skal gå til en sportslig investering, som f.eks. ansættelse af en sportschef eller fælles
fysisk træner.
Økonomi: Vi søger Danmarks Idræts-Forbunds udviklingspulje. Beløbet afhænger af,
hvor mange ansøgere, der kommer ind, og hvor relevante de er, og hvor mange penge
DIFs bestyrelse vælger at ville uddele i denne udviklingsproces. Kunne sagtens gå hen
og blive positivt modtaget.
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Forbundet har udvidet antallet
genopbygningen af egenkapitalen.

af

sponsorer,

og

her

fortsættes

langsomt

En sæson med mange sportslige aktiviteter, hvor forbundet har brugt meget tid på at
sende pressemeddelelser ud, lavet af Henrik Fritzen. Det er godt at gøre opmærksom
på sporten.
Kommentarer:
Freddy Johansen, Faaborg Skiklub; Henviste til sporten og bredden. Spurgte om,
hvor rulleski var henne i disse begreber. Spurgte, om de stod mellem linierne eller, om
de ikke var der? Hvis de ikke var der, ville han opfordre til, at de kommer det. Rulleski
er synlige for de unge mennesker, som måske får lyst til at løbe på rulleski.
Snesæsonen er kort, men man kan få hele året til at hænge sammen ved at gøre et
stykke arbejde omkring rulleski. Han kunne godt tænke sig, at rulleski var en del af
sporten.
Finn Svendsen, Skiklubben Hareskov: Havde to kommentarer. Vedrørende
sikkerhed, efterlystes der noget materiale, klubben kunne supportere med. Mente det
var fortvivlende, at forældre sender børn på ski uden, at de kan disse færdselsregler.
Man sender ikke de selv samme børn ud i trafikken på cykler, uden de kan
færdselsreglerne. Hareskoven gør en del ud af det over for klubbens medlemmer. Han
efterlyste materiale, der kunne støtte op om det.
Vedrørende Freestyle disciplinteamet, som har haft svært ved at komme i gang,
efterlyste han et kommissorium, hvor der ville blive lavet nogle workshops. Savnede en
mulig person, der kunne sætte sig for bordenden og sørge for, at det kom i gang. Han
manglede at få at vide, hvad det var forbundet ville, og hvordan man kunne understøtte
dette i klubbens freestyleafdeling. Han kunne godt tænke sig at se noget på skrift om,
hvad forbundet egentlig vil.
Klaus Lehnskjold, Skanderborg Skiklub; Roste bestyrelsen. Spurgte til forsikringer,
da klubben i mange år har savnet klar besked om, hvad forsikringen dækker. Mente
det var en rigtig god idé, hvis forsikringskonceptet udvides. Han mente endvidere, at
der skulle gives klar besked om, hvordan man er dækket, og hvordan det lapper over
det, man allerede har. Kunne give Finn Svendsen ret i, at færdselsregler er en god ting.
Han syntes, at forbundet kunne være behjælpelig med at arrangere førstehjælpskurser
i klubberne. Havde nævnt et par gange, at de fastholder medlemskortet, da de er en
identitet for klubben. Han havde en stor interesse i, at der blev lavet et klubbanner i
stof. Et banner med forbundets logo og klubbens logo. Han manglede noget, de kunne
rulle op. Det ville være en god ting at have med på klubture.
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Julie Lundholdt, Dansk Snowboard Team var der på sin fars vegne, som sidder
med i disciplinteam i snowboard. Hun fortalte, at, mht. sikkerhed og førstehjælpskurser,
ville de gennemføre, at alle talenter skulle have et førstehjælpskursus. Hun fortalte
ligeledes, at de pt. snakker sammen med Dansk Røde Kors, som vil prøve at lave det
til en kampagne. Det er stadig på tegnebrættet, men der arbejdes på det.
Søren Essendrop, Københavns Skiklub: Roste ligeledes bestyrelsen for det flotte
stykke arbejde. Havde en lille kommentar til talentudvikling, hvor klubben har
efterspurgt en slags uddannelse til de unge løbere. I telemark har de en del unge
omkring skolealderen (16-20 år), hvor de gerne ville have uddannelser til dem,
eventuelt omkring sponsorverdenen, og i det hele taget, så de bliver videreuddannet til
at kunne køre elite.
Anja Bolbjerg, Københavns Skiklub: Hun mente at man skulle prøve at udnytte
ændringen, at der ikke længere blev hjemtransport på det gule sygesikringskort. Måske
skulle der prøves at tænke kreativt, både økonomisk, men også mht. synlighed. Hun
fortalte, at man i Frankrig har kunnet købe en tillægsforsikring til sit liftkort. Syntes
derfor, at forbundet skulle prøve at tænke kreativt.
Magnus Vonsyld, Telemark (disciplinteam): Efterspurgte sponsorsøgning og
talentudvikling omkring fysisk træning og eventuel ansættelse af fysisk træner.
Rolf, Ebeltoft Skiklub; Takkede bestyrelsen og kontoret for godt samarbejde. Han
mente, at det havde været gode midtvejsmøder. Han forstod derimod ikke, at
Danmarks Olympiske Komité støtter op om, ”hulla”-landes deltagelse til sommer OL.
Forstod ikke deres forhold til, ikke at sende skiløbere af sted. Han mente, at forbundet
skulle presse komitéen og ytre, at skiforbundet skulle have nogle skiløbere med. Hvis
Danmarks Olympiske Komité bakker op om sommer OL, bakker de også op om vinter
OL. Hans sidste kommentar var, at hvis forbundet venter på en sportschef, så skulle
skiforbundet ansætte ham.
Finn Svendsen, Skiklubben Hareskov. Havde en kort bemærkning vedrørende
førstehjælp. De personer, der bor i Københavnsområdet, og som bor i Københavns
Amt, eller er tilknyttet til det tidligere, kan få gratis førstehjælpskurser.
Svar: Kenneth Bøggild: Medlemskortet vil ikke blive afskrevet. Der er en ny løsning,
som også er en overgangsfase. Til den nye sæson vil der være en elektronisk løsning.
Han ønskede ikke at benytte forbundets midler til administrationen af et plastikkort
længere. Det bliver derfor en løsning, der ikke er så omkostningstung.
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Vedrørende forsikring er hjemtransporten pt. dækket af den kollektive forsikring. Det
der er diskussionen er, hvorvidt der vil ske en omkostningsstigning til den generelle
forsikring. På www.skiportal.dk er der lagt nogle udførlige manualer ind, der beskriver
de forhold, der findes.
Svar: Henrik Nørgaard: Omkring synlighed af rulleski, ser forbundet bredt på alle
discipliner. Rulleski er placeret i det, der hedder Nordisk. Interessen for rulleski er
vigende omkring deltagelse i nationale og internationale konkurrencer. Han var enig i,
at det burde være en fremtrædende aktivitet, når det er noget, der kan dyrkes
herhjemme, men Interessen inden for Nordisk er bl.a. deltagelse i Vasaløbet med en
koncentration af løbere, som er mellem 35-40 år gamle. Det er langrendsløbere med
børn, som man typisk kunne forestille sig bliver sendt af sted, dette kan være med til at
give langrend det friske pust, som der er behov for.
Opgaver til teams: Henrik fortæller, at man kunne forstille sig en udarbejdelse af
resultatkontrakter med hvert enkelt team ud fra, at man i bestyrelsen har udstukket
nogle rammer og derved også givet teamene nogle vilkår for, hvad de kan og må. Der
er stadig uklarhed om, hvad de specifikke og konkrete forventninger er til et team, dette
kunne eventuelt nedskrives i en resultatkontrakt. Bestyrelsen vil drøfte dette.
Trafikregler/forsikringsdækning/førstehjælp/skigymnastik ses
elementer i den kommende kampagne, der kommer til at køre.

som

helt

naturlige

Henrik spurgte Annette, om der var mulighed for udarbejdelse af klubbanner. Pt. findes
der ikke et afklaret svar på dette.
Henrik udtalte, at omkring talentudvikling/uddannelse af de yngre løbere, havde han
lovet noget på eliteseminaret, som vil blive fulgt op det kommende år. Et af områderne
var at lave et tilbud til udøverne, hvor de kunne komme på et ”Sponsorfinding-kursus”,
omhandlende hvordan man får etableret en kontakt, hvordan man får aftaler med hjem
og penge i kassen.
Hjemtransporten: Han håbede, at forbundet kunne få et samarbejde, der gør, at
forbundet har noget at tilbyde et medlem af en skiklub, som man ikke kan få som
”almindelig” dansker. Men det er et problemfyldt område, da de naturlige
samarbejdspartnere ikke tjener penge på skirejseforsikring. De er meget forsigtige ud
fra de statistikker, som kan lægges frem fra alarmcentralen. Det bliver svært i
opstarten, indtil vi evt. selv er i stand til at dokumentere et lavere skadesforløb på en
klubtur end almindelig rejsende.
Der kommer en statistik fra rejsebranchen, som gælder for 2006. Det er første gang i
Danmark, at man kan gå hen og adskille dem, der har været på en vinterferie (på ski)
og vinterferie uden ski. Disse tal vil komme i sommerferien, derefter vil der blive lavet
en analytisk sammenligning med de tal fra alarmcentralen, så man kan se, hvad den
egentlig skadesrate er, i forhold til antal rejsende, og hvilket behov der er for forsikring.
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Spørgsmålet om, hvorfor Danmarks Olympiske Komité støttede ”hulla”-lande i at
komme til OL kontra, hvorfor forbundet ikke bare sender egne atleter af sted, blev
besvaret. Bestyrelsen og Danmarks Olympiske Komité mener, at der skal være en
grænse for, hvor dårlige danskere, vi kan sende til et OL. Med sammenligning af alpin
VM XX, så var der nogle deltagere fra omtalte ”hulla” lande, som ikke skulle have
været med. Danmark kan sammenlignes med flere Østeuropæiske lande, da det er
dem, vi ligger nogenlunde på niveau med. Så længe der arbejdes i samme retning i
Dansk Skiforbund, DIF og Team Danmark, så tror vi, at der er mulighed for at få
værdige kandidater med til stort set alle discipliner ved OL i 2010.
5. Fremlæggelse af budget
Fremlagt sammen med punkt 3.
6. Behandling af indkomne forslag, herunder forslag til kontingentets grundbeløb og
minimumsbeløb pr. klub samt evt. bladkontingent.
Der var ikke indkommet andre forslag end de forslag, der var kommet fra bestyrelsen.
Forslag 1: At klubkontingentet forsætter uændret til at være 45 kr. pr. medlem, maks.
145 kr. pr. husstand.
Der var ingen kommentarer. Derfor blev forslaget om uændret klubkontingent
godkendt.
Forslag 1 – anden del: Bladkontingentet foreslås fastsat til 45 kr. pr. sæson pr.
husstand, mod i dag 50 kr.
Der var ingen kommentarer. Forslaget blev godkend.
Forslag 2: Tilføjelse i loven for Dansk Skiforbund, ny paragraf 7b: Disciplinteam
uddannelse.
Bestyrelsen skal nedsætte et disciplinteam (DTU), som skal beskæftige sig med
skiundervisning, herunder uddannelse af skiinstruktører. DTU uddannelsen består af
fem medlemmer, hvoraf fire vælges af certificerede skiinstruktører under Dansk
Skiforbund, og et medlem udpeges af Dansk Skiforbunds bestyrelse. DTU uddannede
udøver sin virksomhed under ansvar fra bestyrelsen, og de er økonomi- og
budgetansvarlige inden for deres eget arbejdsområde.
Kommentarer:
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Jørgen Linhoff, Skiklubben Hareskov: Han mente, at man skulle give en uddybning
af samarbejdet med Den Dansk skiskole, som er ført til denne, så man får det lidt mere
uddybet, hvad der ligger i denne ændring, i forhold til at DDS har været separat indtil
nu.
Magnus Vonsyld, Telemark: Dækker dette alle uddannelser? Eller skal alle
disciplinteams have deres egen uddannelse?
Svar: Henrik Nørgaard: Det går ud på at skabe nogle rammer, som kan udmønte sig til
en hensigtserklæring, som gør, at Den Danske Skiskole, på deres kommende
generalforsamling, kan opløse sig selv og overgå til forbundets organisation.
De historiske motivationer for dette er mange. Fra skiforbundets side var bruddet med
det gamle alpine kursus- og instruktionsudvalg på daværende tidspunkt uundgåeligt.
Der er kørt to parallelle organisationer. Der er ikke nogen tvivl om, at uddannelse er en
kerneydelse, som skal være i forbundets samlede virksomhed, derfor har forbundet
igennem længere tid været i dialog med DDS’ bestyrelse for at se, om vi kunne nærme
os hinanden, så vi kunne samles i samme organisation igen. Det overordnede ønske
fra bestyrelsens side var også, at dette uddannelsesteam i fremtiden skal dække den
samlede uddannelse, det vil sige alle discipliner. Men også gerne, at der kan forankres
en lederuddannelse i sådant et team. Et oplæg til et team, der er selvstyrende og kan
disponere over sin økonomi. En vej vi gerne vil følge, også med de øvrige teams.
Kommentarer:
Rasmus, Den Danske Skiskole: Skiskolen brød ud af forbundet på baggrund af, at vi
havde et ønske om fuld råderet over midler, politisk, såvel som økonomisk. Den
Danske Skiskole har oplevet en ændret organisation, som gør det muligt at samles i
Dansk Skiforbund. Det virker som det mest naturlige sted, at dansk skiløb samles,
både uddannelsesmæssigt, konkurrencemæssigt og breddemæssigt. Vi ønsker at
finde en løsning, som kan indgå som beskrevet i den nye paragraf. Vi ville gerne være
med i forbundet, så vi kan deltage aktivt i at udvikle dansk skisport. Det skal drøftes
med vores medlemmer, hvorvidt de kan tilslutte sig denne idé således, at Den Danske
Skiskole kommer til at indgå som et team i Dansk Skiforbund.
Nis, bestyrelsen: Vi har drøftet meget, hvordan Den Danske Skiskole økonomisk kunne
komme ind i forbundet. Skiskolen skal selvfølgelig have deres egen økonomi. Helt
klart, at det, det drejer sig om, er, at man ikke skal tage skiskolens opsparede midler,
disse skal de have lov at arbejde videre med. Det der er væsentligt for den samlede
bestyrelse er, at få det faglige islæt til at fungere bedre, end det gør i dag.
Minna Riis, Ganløse Skiklub: Hun havde en kommentar til formuleringen, hvor der
skulle vælges fire blandt certificerede skiinstruktører. Hun mente, at det var bedst at få
de fire til at repræsentere disciplinerne. Det sikrer, at alle discipliner repræsenteres.
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Svar: Henrik Nørgaard: Dette var meget vanskeligt at svare på. Det er et område, vi
skal forholde os til, når vi går videre i en dialog. Vi lægger op til et demokratisk valg, og
det har skiforbundet været tilfreds med. Om der kan komme en repræsentation blandt
de fire, der bliver valgt af de certificerede instruktører og de andre teams, så
disciplinerne også bliver repræsenteret, er svært at spå om.
Anja Bolbjerg, Københavns Skiklub: Hun mente, at problemet er, at dem, der skal
repræsentere disciplinerne, ikke nødvendigvis er certificerede skilærere.
Svar: Kenneth Bøggild: På vegne af Klavs Klavsen og de øvrige disciplinteams
forklarede han, at der pt. foregår en fremadrettet proces af uddannelse af
skiinstruktører. Ydermere har vi snakket om, at vi på tværs skulle arbejde med en
matrix organisation omkring alle disciplinerne mht. uddannelse, og eventuelt lave nogle
samarbejdsudvalg omkring uddannelse til Den Danske Skiskole.
Minna Riis, Ganløse Skikklub: Hun syntes, at der skulle tages højde for fremtiden,
når der er tilføjelser til love. Når lovene ændres, skal formuleringen overvejes, hvis den
skal dække mere bredt. Der står eksempelvis ikke, hvordan de vælges, og hvem de
vælges af?
Magnus Vonsyld, Telemark: Han spurgte, om det ikke burde være de fem teams, der
skulle sidde i DDS?
Kuno Brodersen, Skiklubben Hareskov: Han tilføjede, at hvis forbundet efterlyste
respons på dette tiltag, syntes han, det var en god idé. Noget af det, der har vist sig
vanskeligt for klubberne er at fremskaffe trænere og instruktører på forskellige
niveauer, som kan deltage i talentarbejdet. Vi har ikke selv været i stand til at uddanne
de trænere, der har været behov for, så han bød forslaget velkomment. Han mente
endvidere, at det var den rigtige vej frem uanset, om det er den endelig løsning eller,
om det skal deles ud. Det er måske en fremtidig diskussion.
Svar: Henrik Nørgaard: Den Danske Skiskole har ikke i bredden dækket alle
discipliner. Derfor må vi for nogle discipliner starte op, hvor uddannelserne er placeret
nu, ude i disciplinteams. Det kan blive et tværfagligt team, som vi ikke har haft før i
organisationen. Vi skal finde ud af, hvordan det skal være i fremtiden. Der vil blive
arbejdet videre med at få beskrevet dette. Det bliver ikke en enten/eller løsning, men
en både/og løsning, hvor vi skal finde grænsen, der går mellem undervisning og
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træning. Træningen vil ligge ude i disciplinteams, hvor uddannelsen vil ligge centralt i
uddannelsesteamet.
Rasmus kunne bekræfte, at Den Danske Skiskole havde behov for at få
ressourcepersoner ind på de discipliner, der i øjeblikket ikke er repræsenteret i Den
Danske Skiskole. Det bliver Den Danske Skiskole, som vi kender den i dag, med de
aktiviteter der er, plus nogle flere, der skal ligge i dette uddannelsesteam.
Lovændringen blev vedtaget. Dog med en henstilling om at få klargjort spørgsmålet,
omkring den repræsentation der skal være i forhold til de andre disciplinteams.
7. Valg af formand (ulige årstal)
Henrik Nørgaard var indstillet af bestyrelsen og blev genvalgt uden modkandidater.
8. Valg af næstformand (lige årstal)
9. Valg af kasserer (lige årstal)
10. Valg af to bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
Frede Johansen genopstillede ikke. Anja Bolbjerg var indstillet af bestyrelsen og blev
valgt.
Henrik S. Jensen blev genvalgt uden modkandidater.
11. Valg af to bestyrelsesmedlemmer (lige år)
12. Valg af to bestyrelsessuppleanter (for 1 år)
Lars K. Madsen blev genvalgt og Minna Riis var nyopstillet og blev valgt.
13. Valg af revisor (ulige år)
Torsten Jakobsen blev valgt uden modkandidater.
14. Valg af revisorsuppleant (for 1 år)
Klaus Gerløv blev valgt.
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15. Valg af formand til ordens- og amatørudvalget (ulige årstal)
Steen Frandsen blev valgt.
16. Valg af to medlemmer til ordens- og amatørudvalget (lige årstal)
17. Valg af en suppleant til ordens- og amatørudvalget (for 1 år)
Bente Nielsen blev genvalgt uden modkandidater.
18. Eventuelt
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Henrik Nørgaard takkede dirigenten og mente, at det havde været en fornøjelse at
have dette repræsentantskabsmøde, der blev gennemført i positiv stemning. Han gav
håndslag på, at dialogen fortsætter frem mod næste repræsentantskabsmøde.
Afsluttede med kort at fortælle om kommende aktiviteter i Idrættens Hus. Den 28. april
2007, vil der være årsmøde. Valget til formand står mellem Preben Staun og Niels
Nygaard, da Kai Holm ikke genopstiller. Vi skal derfor sige farvel til ham i skiforbundets
regi, da han var kontaktperson i DIFs bestyrelse. Vi takker ham den 27. april 2007 til
hans afskedsreception. Vi har drøftet og fundet, at Niels Nygaard er den, der har de
tungeste erfaringer med at drive en bestyrelse. Derfor går forbundets stemme til ham.
Bestyrelsen vil på passende vis finde lejlighed til at takke afgående bestyrelsesmedlem
Frede Johansen for hans indsats gennem årene.
Takkede for dagen.
Referatet godkendt:
Dato/Sted: 06.06.07, København

Dato/Sted: 06.06.07, Brøndby

_____________________________
Karsten Dyhrberg
Dirigent

_______________________
Henrik Nørgaard
Formand, Dansk Skiforbund
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