
Referat AKD bestyrelsesmøde onsdag 13/9 i Odense Kongres Center 

Der var afbud fra Mette Christiansen Lund  

 

1) Seneste referat (20. juni): godkendt 

2) Økonomiopfølgning 

Fremover vil der blive udarbejdet månedlig status til ledelse og bestyrelse. 

Likviditeten er i år god pga. tilskud fra forbundet og tidlig fakturering af løbere og enkelte 
sponsorer. 

Der er ingen væsentlige afvigelser på udgiftssiden 

3) Elitestøtte: 

Niels fremsender information om udbetaling af rater i medio oktober og 2. rate medio januar. 

Det skal i informationen indskærpes, at vi forventer at se de støttede atleter til DM. 

Der er pt. ikke en kendt og accepteret elitepolitik eller Code of Conduct, som atleter eller AKD pt. 
kan navigere efter. 

HO fremsender de dokumenter, der faktisk findes. 

HO ser sammen med Kenneth Bøggild på videreudvikling af de nuværende dokumenter, da de skal 
gælde på tværs af discipliner samt hermed også godkendes af forbundets bestyrelse. 

JUJ tilbød at se på/komme med bud på, hvordan vi forholder os, hvis de støttede atleter kommer 
alvorligt til skade. 

Vi skal i brevet til atleterne omkring udbetaling af støtte anmode atleterne om, at vi skal 
informeres hvis der sker væsentlige ændringer i deres sæsonplaner. 

4) Sponsorstatus 

Der var en generel drøftelse omkring inddeling af sponsorater – herunder hvem kan forvente at få 
logo på de allerbedste løbere og hvem kan forvente at komme på holdtøj på landshold/udvalgte 
hold, som ikke omfatter de absolut bedste. 

Kan vi operere med Guld/Sølv niveauer osv.? 



Pt. er der jf. et notat fremsendt af Niels Leth begrænsede/ingen konflikter mellem AKD og 
personlige sponsorater. 

AUDI støtter nu væsentligt både Christoffer Faarup og AKD, hermed er der et 
interessesammenfald for vores største sponsor. 

Til Junior VM vil det være et krav at man stiller op i AKD tøj. Ønsker man af en eller anden grund 
speciel fartdragt, er det muligt for atleten at få påtrykt AKD sponsorer. 

Vi vurderer, at vi pt. ikke har et så udbygget sponsorkoncept, at vi kan begynde med Guld/sølv 
sponsorater samt at stille skarpere krav til atleterne. 

Hvis den forstærkede satsning på store sponsorater giver bonus med flere væsentlige sponsorater, 
skal vi forholde os til dette igen. Vi forbereder dette forhåbentlig positive scenarie bl.a. ved en 
dialog med familien Faarup (Niels, Kim og HO), men også fordi det giver Kim en ide om hvilke 
forventninger, vi kan rejse overfor de forhåbentlig kommende store sponsorer. 

Omkring konkurrencer drøftedes, om der er udfordringer i at få konkurrencesponsorer – f.eks. 
Scandlines til konkurrencerne i Sydsverige – der er OK for at gå videre med dette. 

5) Tøjpakker 

Der arbejdes videre med samme koncept og tilbud som sidste år. Grupperne i oversigten skal 
tilrettes, så de passer med de nye grupper. 

HO og Ole beslutter og iværksætter hurtigt udsendelse mm.  

Der ligger en forespørgsel hos Beyond X/Steep&Deep som kan levere alt inkl. håndtering af 
bestillinger/betaling/levering osv. 

Dette sidste er en meget stor lettelse for den daglige ledelse og forbundets administration, 
ligesom det ikke får nogen likviditetsmæssig virkning eller kræver store mellemregninger med 
forbundet. 

Det skal ud hurtigst muligt. 

6) OL krav – status på møde samt videre arbejde med udtagelseskriterier: 

Der blev på baggrund af mødet med atleterne samt mail korrespondance stillet forslag om, at 
kravet om at være under 45 point i en disciplin er en forudsætning for deltagelse i OL – uanset om, 
man er A eller B kvalificeret. 

Dette er en stramning af udtagelseskriterierne og kan således besluttes af AKD. Forslaget blev 
vedtaget af bestyrelsen. 



Der var inden mødet også fremsendt forslag fra Flemming Dyrbye om, at ranglisten ikke skal være 
udvælgelseskriterie, men det skal være FIS punkter i den situation, at vi har en ekstra plads til OL. 

Kim arbejder videre med dette. 

Det blev besluttet, at vi klart forventer, at atleterne skal stille op i den disciplin, som de har sikret 
sig udtagelse i. 

Mødet med løberne forløb ellers i en god tone og med god stemning. 

DIF ønsker at invitere alle spidskandidaterne til et forbedrende møde i Danmark. Mere herom 
senere. 

Flemming Dyrbye kommer på bruttolisten som stab omkring OL i tilfælde af, at Casper kvalificerer 
sig (som Henrik Faarup også er). 

7) Junior VM i Davos – udtagelseskrav og proces: 

Vi ønsker at sikre, at vi denne gang sender et hold til Junior VM, som er motiverede og 
velforberedte. 

Der er i år kun denne store event for de fleste ungdomsløbere at fokusere på (intet Junior OL, 
EYOF eller VM). 

Det blev aftalt, at Jernej med baggrund i individuel dialog med alle kandidater som landstræner 
forestår udtagelsen. 

Vi ønsker dog, at der skal være et minimum krav i FIS punkter indkørt i sæsonen. Dette definerer 
HO sammen med Jernej. 

8) Daglig leders tidsforbrug på ture og samlinger: 

Der er et uforholdsmæssigt stort tidsforbrug fra den daglige ledelse på at løse transport og 
indkvarteringsproblemer ved ture og samlinger – dette er især stort i efteråret, da turene ofte er 
på destinationer som kræver koordineret transport og indkvartering. 

Det er også et større og større problem, da U-16 står uden holdledelse og med en forældregruppe, 
der mere eller mindre kollektivt har meldt ud, at de ikke kan hjælpe hverken med planlægning 
eller på bakken. 

Der blev aftalt to aktioner på dette: 

• HO må gøre det klart for løbere og forældre, at de selv må løse deres udfordringer 
• KSJ taler med trænerne om, at de i højere grad i deres planlægning må tage hensyn til 

tilgængelighed, så transport bliver et mindre problem 



9) Planer for udvalgte hold: 

U-16 følger den allerede udsendte plan. 

Senior/juniorgruppen har planlagt terminer frem til primo november. I Geilo lægges planer for 
konkurrencesæsonen i samarbejde med løberne for den ældste gruppe. 

10) Årshjul 

Ole er begyndt på et årshjul. Udkastet ser rigtigt godt ud. 

Det er aftalt, at årshjulet får primær fokus på næste bestyrelsesmøde.  

11) Eventuelt. 

DM afvikles forhåbentlig i uge 9 på Hafjell. JUJ udarbejder begrundelse for dette, så folk forstår 
baggrunden for tidspunktet. 

Vi forsøger også at afvikle børnekonkurrencer i Val Thorens i uge 14 – bla. for at teste af, om vi kan 
lokke mange danskere derned fremadrettet – dermed måske som ny destination for et DM. 

Der arbejdes hårdt på konkurrencebudgettet, og vi håber at kunne ramme det minus på 15.000 
DKK, der er budgetteret, men der er problemer med dette. 

12) Næste møde: 

1/11 i Nr. Åby 

 

Henrik Oksholm 

  

 


