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Brøndby, 03.05.05 
 

 
Vedr. Fremsendelse af årsrapport og status på valg 
 
 
Kære  
 
I forbindelse med det forestående repræsentantskabsmøde den 21.05.05, kl. 13.00 – 
17.00, fremsendes hermed, i henhold til lovene: 

• dagsorden 
• årsrapporten 2004 (revideret regnskab), for Dansk Skiforbund 
• indkomne forslag 
• liste over opstillede personer til bestyrelsen 

 
 
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 fra bestyrelsen/medlemmer, : 
Indkomne forslag i henhold til lovene §12. 
 
Bestyrelsen forslår: 
Kontingent:  uændret 
Bladkontingent: kr. 45,00 pr. blad (i dag kr. 35,00/blad) 
 
Motivation: De faktiske udgifter for Dansk Skiforbund, forbundet med udgivelse af 
SKImagasinet overstiger de indtægter Dansk Skiforbund modtager i det nuværende 
bladkontingent. Det nuværende samarbejde med Aller omkring SKImagasinet betyder at 
bladet har fået et kvalitetsløft. Bladet koster kr. 47,50/nummer i udsalg (jan. 2005). Det 
årlige bladkontingent dækker fortsat alle tre årlige udgivelser.  
 
 
Liste over opstillede personer: 
 
Valg i henhold til §9: 
 
I de ulige år: 
Formand 
2 bestyrelsesmedlemmer 
2 suppleanter (for et år) 
 
I de lige år: 
Næstformand 
Kasserer 
2 bestyrelsesmedlemmer 
2 suppleanter (for et år) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bestyrelsen indstiller følgende til valg: 
Formand  Torben Klausen  indstilles af bestyrelsen 
Næstformand Henrik Nørgaard ikke på valg (Næstformand lige år) 
Kasser  Nis J. Bennetzen ikke på valg (Kasseren på lige år) 
Bestyrelsesmedlem Frede Johannesen indstilles af bestyrelsen 
Bestyrelsesmedlem Leo Nielsen  indstilles af bestyrelsen 
Bestyrelsesmedlem Nikolaj Fjellvang ikke på valg (2 bestyrelse på lige år) 
Bestyrelsesmedlem Søren Mølgaard ikke på valg (2 bestyrelse på lige år) 
Suppleant  Anja Bolbjerg Ønsker ikke genvalg 
Suppleant  Søren Essendrop indstilles af bestyrelsen 
Revisor forslag: Torsten Jacobsen  indstilles af bestyrelsen 
Revisor suppleant Klaus Gerløv indstilles af bestyrelsen 
Formand ordens/amat. Steen Frandsen indstilles af bestyrelsen 
2 Ordens & amatør Udv. Mogens Feldfoss ikke på valg (Medlemmer på lige år) 
  Erland K. Pedersen ikke på valg (Medlemmer på lige år) 
   
1 Supp.Ordens/amat.udv: Bente Nielsen indstilles af bestyrelsen 
 
Alle de indstillede accepter deres indstilling. 
 
 
 
Udviklingsseminaret 20. & 21.05.05: 
Venligst bemærk at der fortsat er pladser til det skemalagte udviklingsseminar. Tilmelding 
skal være Dansk Skiforbunds kontor i hænde senest den 12.05.05. 
 
 
Velmødt. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Kenneth Bøggild 
Administrationschef 
Dansk Skiforbund 
 
 


