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 Danmarks Skiforbund 
 Idrættens Hus  
 Brøndby Stadion 20 
 DK – 2605 Brøndby 
  
 Tlf.:  43 26 23 30 
 Fax: 43 26 23 33 
 
 

 
Brøndby, 12. maj 2018 

 
 
 
Vedr.: Fremsendelse af dagsorden, årsrapport, indkomne forslag samt valg til bestyrelsen. 
 
 
I forbindelse med det forestående repræsentantskabsmøde den 27. maj 2018, kl. 13.00 – 16.00 fremsendes 
hermed i henhold til lovene: 

• Dagsorden. 
• Årsrapporten 2017 for Danmarks Skiforbund (Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen, men ikke nået at 

blevet underskrevet. Underskrevet eksemplar vil være til stede i lokalet den 27. maj 2018) 
• Indkomne forslag 
• Valg til bestyrelsen 

 
Bestyrelsens skriftlige beretning udsendes via klubmail mandag den 21. maj 2018. 
 
Dagsorden i henhold til §12: 
a) valg af dirigent 
b) beretning af formanden  
c) godkendelse af det reviderede regnskab pr. 31.12. 
d) fremlægning af mål og aktivitetsplaner 
e) orientering om budget for indeværende år samt fremlægning af budget for det kommende kalenderår 
f) Fastsættelse af kontingentets grundbeløb, og minimumsbeløb pr. klub samt eventuelt bladkontingent for det 
kommende kalenderår 
g) behandling af indkomne forslag 
h) valg af formand (ulige årstal) 
i) valg af næstformand (lige årstal) 
j) valg af kasserer (lige årstal)  
k) valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år) 
l) valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år) 
m) valg af 2 bestyrelsessuppleanter (for 1 år) 
n) valg af 1 revisor (ulige årstal) 
o) valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år) 
p) valg af formand til ordensudvalget (ulige årstal) 
q) valg af 2 medlemmer til ordensudvalget (lige årstal) 
r) valg af 1 suppleant til ordensudvalget (for 1 år) 
s) eventuelt 
 
Den skriftlige beretning: 
Udsendes via klubmail den 21. maj 2018 
 
Årsrapport: 
Se vedlagte dokument, efter dette brev. 
 
Fastsættelse af kontingentets grundbeløb, minimumsbeløb pr. klub samt eventuelt bladkontingent for det 
kommende kalenderår: 
 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent  
 
 
Indkomne forslag: 
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Indkomne forslag i henhold til Danmarks Skiforbunds love §12. 
 
Holte Ski ønsker nedenstående forslag til behandling på Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde søndag 
den 27. maj 2018: 
 
”Ved konkurrencer i regi af Danmarks Skiforbund skal der anvendes samme aldersopdeling for dame- og 
herreklasser”. 
 
 
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 
 
Valg 2018:    Status noter: 
Formand, ulige år:  Anna H. Falkenberg ikke på valg valgt i 2017 
Næstformand, lige år:  Kristian Ussing  på valg modtager ikke genvalg. Se note 1  
Kasserer, lige år: Morten Boldsen på valg modtager ikke genvalg. Se note 2 
Best. Medlem, ulige år: Kuno Brodersen ikke valg valgt i 2017 
Best. Medlem, ulige år: Asger F. Mølgaard supp best. genopstiller ikke. Se note 3  
Best. Medlem, lige år: Michael R. Schmith på valg modtager genvalg 
Best, Medlem, lige år: Jes Knudsen  på valg modtager genvalg 
Supp. F. Best, lige&ulige: Annemarie Hartvig Jensen På valg genopstiller ikke, se note 4 
Supp. F. Best, lige&ulige: Asger F. Mølgaard På valg indtrådt/genopstiller ikke se note 5 
 
Dagsorden punkt nr.: 
Valg af 1 revisor (ulige årstal)   Status 
Int. Revisor  Claus Carlsen  ikke på valg valgt i 2017  
Dagsorden punkt Valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år) 
Int. Rev. Suppleant: Arne List  På valg genopstiller 
Valg af Formand til ordensudvalget (ulige årstal) 
Formand, ordens udv. Karsten Dyhrberg ikke på valg valgt i 2017 
  
Valg af 2 medlemmer til ordensudvalget (lige årstal) 
Medlem ordensudvalget Henrik Fritzen  på valg genopstiller 
Medlem ordensudvalget Erland Pedersen på valg genopstiller 
Valg af 1 suppleant til ordensudvalget (for 1 år) 
Suppl. Ordens udv. Bente Nielsen  På valg genopstiller 
 
Note vedrørende valg: 
Note 1: 
Kristian Ussing Andersen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Asger Fischer Mølgaard til valg som   
næstformand 
 
Note 2: 
Morten Boldsen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Kim Valentin til valg som kasserer. 
 
Note 3: 
Asger Fischer Mølgaard indtrådte på den ledige bestyrelsespost efter at bestyrelsesmedlem Jesper Lund Madsen 
ønskede at udtræde af bestyrelsen midt i bestyrelsesåret. Bestyrelsen indstiller Annemarie Hartvig Jensen til valg 
som bestyrelsesmedlem (tidligere suppleant). 
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Note 4: Supp. F. Best: Annemarie Hartvig Jensen ønsker hvis valg til bestyrelsen ikke genvalg som suppleant. 
Bestyrelsen indstiller, hvis Annemarie Hartvig Jensen opnår valg til bestyrelsen, Lykke Mulvad Jeppesen til valg 
som suppleant for bestyrelsen som suppleant for bestyrelsen 
 
Note 5: 
Bestyrelsen indstiller Signe Schløer til valg som suppleant for bestyrelsen. 
 
 
 
 
Som tidligere adviseret afvikles Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde 2018 i Brøndby: 
 
Dato: 27. maj 2018 
Klokken: 13.00 – 16.00 
Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20. 2605 Brøndby 
 
Indtjekningen til repræsentantskabsmødet starter kl. 12:30, mødet starter kl. 13.00.  
 
Fuldmagt fra klubben skal medbringes, hvis en klub repræsenteres af andre end formanden. 
 
 
 
 
Detaljerede spørgsmål: 
Repræsentantskabet opfordres til at indsende eventuelle spørgsmål vedrørende det fremsendte materiale, som 
kræver en grundigere undersøgelse til bestyrelsen via sekretariatet (kb@skiforbund.dk) inden onsdag den 23. 
maj 2018.  
 
Spørgsmål og tilhørende svar vil herefter blive præsenteret for repræsentantskabet under de relevante 
dagsordenspunkter. 
 
Tilmelding: 
For at kunne estimere mængden af mad og drikke til årets repræsentantskabsmøde, opfordres klubberne til at 
indikere om klubben deltager i årets møde, samt med hvilket antal.  
 
Derved reduceres madspild og der betales ikke for mere mad og drikke end der er deltagere. 
 
Tilmelding kan ske via følgende link, med angivelse af antal udfor klubnavnet (noter i feltet og kryds af for 
deltagelse): 
https://doodle.com/poll/urwnbri6qtfxiqyp 
 
 
Velmødt. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Kenneth Bøggild 
Danmarks Skiforbund 
Administrationschef 
 
 
 
Bilag følger efter dette brev, og er en del af de officielle bilag tilhørende Danmarks Skiforbunds 
repræsentantskabsmøde 2017. 

• Årsrapporten 
 
 


