Referat konstituerende bestyrelsesmøde d. 12. juni 2018 klokken 17:30-19:30
Deltagere:
Anna Harboe Falkenberg (AH), Asger Fischer Mølgaard (AFM), Kim Valentin (KV), Kuno Brodersen (KUB),
Michael Rahbek Schmidt ((SKYPE)MRS), Lykke Jeppesen (LJ), Signe Schøler Jensen Jes Knudsen (JK),
Kenneth Bøggild (KB (referent))
Afbud: Kim Valentin (KV), Annemarie Hartvig Jensen (AHJ)

Dagsorden:
0. Åbning af mødet (AH)
1. Godkendelse af dagsorden (ALLE)
2. Evaluering af repræsentantskabsmødet 2018
3. Konstituering af bestyrelsen, herunder udpegning af kontaktpersoner til de to kraftcentre (Alpint og
Freestyle)
4. Med hvad og hvordan vil bestyrelsen arbejde i det kommende bestyrelsesår?
5. Kort information fra sekretariatet
6. Eventuelt

Referat:
0. Åbning af mødet (AH)
AH åbnede mødet med at byde de nye medlemmer velkomne, herefter var der en kort præsentation af
medlemmerne i bestyrelsen.
Kommentar:
Det er vigtigt, at bestyrelsen bliver enige om, hvad bestyrelsen skal arbejde sammen om at udvikle, ligeledes
at der fastlægges en samarbejdsplatform. Skiforbundet har ”transformeret” sig fra et forbund med fokus på
ferierejser til i dag at arbejde med en skarpere sportslig profil. Sport forstået bredest muligt som
dygtiggørelse på sne. En del opgaver og mål er givet af den fireårige strategiaftale med Danmarks
Idrætsforbund.
1. Godkendelse af dagsorden (ALLE)
Dagsordenen blev godkendt.
2. Evaluering af repræsentantskabsmødet 2018
Kommentar:
Det er vigtigt, at vi møder klubberne med de emner, som har fokus i klubberne. Det var positivt, at klubberne
havde fokus og interesse på strategien, samt at klubberne var klar på øget involvering.
Bestyrelsen skal sikre øget dialog med klubberne omkring progressionen af strategiimplementeringen.
Konklusion:

Bestyrelsen indkalder til klubdialogmøde til afvikling efter sommerferien.
3. Konstituering af bestyrelsen, herunder udpegning af kontaktpersoner til de to kraftcentre (Alpint og
Freestyle)
AH åbnede emnet med kort introduktion til de to aktive kraftcentre, samt hvordan langrend er organiseret.
Kommentar:
Det er vigtigt, at bestyrelsesmedlemmerne arbejder med de discipliner, som bestyrelsesmedlemmerne
motiveres af.
Konklusion:
Emnet færdigbehandles på senere møde.
Sekretariatet udsender forslag til mødedoodle for det kommende bestyrelsesår.
4. Med hvad og hvordan vil bestyrelsen arbejde i det kommende bestyrelsesår?
AH åbnede emnet med en kort introduktion til DSkiFs strategiaftale med DIF med en gennemgang af de fem
strategispor.
Kommentar:
Rekruttering er den bærende aktivitet for de indsatser, som er dels flere medlemmer, men også som værdi i
forhold til de sportslige indsatser. Udviklingen af skisporten skal ske igennem skiklubberne.
Arbejdet med indflydelse f.eks. det internationale arbejde, hvor skiforbundet sikrer indflydelse, som gavner
Danmarks Skiforbunds samarbejde internationalt.
Det er vigtigt, at klubberne ved, hvad forbundet står for, og hvor forbundet kan spille en rolle hos klubberne,
samt synliggør det i forhold til klubbernes medlemmer. I implementeringen af de forskellige strategispor er
det vigtigt, at man involverer klubberne og tager deres erfaringer med ind i arbejdet med implementeringen.
Konklusion:
Bestyrelsen tog den korte orientering til efterretning.
Der skal fastsættes arbejdsgrupper i bestyrelsen, som arbejder med de fem strategispor.
5. Kort information fra sekretariatet
KB orienterede kort bestyrelsen om arbejdet i sekretariatet.
Konklusion:
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
6. Eventuelt
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