
Referat af telefonbestyrelsesmøde i Alpint Kraftcenter Danmark (AKD) den 26. maj 2016 

 

Deltagere: Ole Norling Mathiassen, Jesper Lund Madsen, Lars Mensal, Kim Skov Jensen, Niels Leth-

Sørensen og Henrik Oksholm 

Referent: Henrik Oksholm 

 

Agenda: 

1) Bordet rundt, opsamling på de seneste dages begivenheder 

2) Godkendelse af seneste mødereferater 

3) Status på partneraftaler og orientering fra Henrik om møderne i Lillehammer 23. maj 

a) LSK 

b) Jernej 

c) NTG 

d) LUC 

e) ARA 

4) Budget gennemgang 

5) Status og indstillinger fra Hobro 

6) Beslutning for videre forløb herunder løberinvitationer 

7) Behandling af henvendelse fra familien Brøns 

 

Ad 1) 

Ole bød de nye medlemmer Jesper Lund Madsen og Niels Leth-Sørensen velkomne i bestyrelsen og indbød 

de nye medlemmer til at præsentere sig selv yderligere overfor den gamle bestyrelse. 

Ole indledte dog med at sige, at han var meget ked af de seneste hændelser omkring kraftcenteret at gode 

kræfter havde valgt at trække sig fra arbejdet. 

Jesper Lund Madsen introducerede sig selv som nyt bestyrelsesmedlem udpeget af DSkiFs bestyrelse. Han 

opfatter sin rolle som at være skiforbundets ører og mund i bestyrelsen. Niels Leth-Sørensen præsenterede 

også kort sig selv. 

Niels Leth-Sørensen redegjorde herefter for, at Hobro havde været skuffede over forløbet hen over 

søndagen den 22. maj. Dette vedrørte bl.a. det faktum at Jørgen Jørgensen fra Holte Ski, Mads Buhl fra 

Københavns Skiklub og Jørgen Kilsgaard – som på dette tidspunkt formelt ikke længere var i AKD-

bestyrelsen – deltog i bestyrelsesmødet den 22. maj. Hobro Skiklub ønsker at der bliver udsendt en 

skrivelse ang. hændelsen på bestyrelsesmødet den 22. maj, der førte til Karsten Lykke Jensens udtrædelse 

af bestyrelsen. Punktet blev fremfør på starten af mødet. 



Niels redegjorde samtidig for, at klubben havde tiltænkt at indlede en habilitetssag mod Kim Skov Jensen og 

Henrik Oksholm i forbindelse med ”Beyond Skiing". Han oplyste samtidig sagen var trukket tilbage efter 

drøftelser med Skiklubben Hareskov (som selv tidligere har haft tanken, men har erklæret fuld tillid til Kim 

Skov Jensen) og eftersom Henrik Oksholm er ansat af DSkiF. 

Niels orienterede yderligere om, at man i Hobro har haft etableret en 3-mands gruppe, der reelt fungerer 

som bagland i arbejdet vedr. AKD. Gruppen består udover Niels Leth-Sørensen af Henrik Faarup og Karsten 

Lykke Jensen. Dette ledte til en kort drøftelse af, at der i ugen op til DSkiFs repræsentantskabsmøde havde 

været mange kontakter bilateralt mellem forskellige involverede parter i miljøet – såvel i Danmark som i 

Norge. Der var enighed om, at informationsniveauet er vigtigt og at AKD generelt skal arbejde åbent ift. 

skimiljøet og medlemsklubberne. Det blev derudover aftalt, at det var vigtigt for bestyrelsen at holde tæt 

kontakt direkte mellem medlemmerne og behandle den drøftede fortrolige information med omtanke når 

baglandet opdateres. Bestyrelsen og projektlederen har et særligt ansvar for at ikke at bringe forkert 

information frem i sådanne sammenhænge.  Dette har tilsyneladende bidraget til en del forvirring og 

rygtedannelse. Bl.a. fejlagtige eksempler på støtte til Christoffer Faarup, som er stærkt beklageligt. 

Der var enighed i bestyrelsen om, at vi må tage ved lære af disse erfaringer i eventuelle fremtidige 

situationer hvor tingene kan/skal gå stærkt og, at vi nu må komme videre ved at kigge fremad. 

Ad 2) 

Mødereferatet af det ekstraordinære telefonbestyrelsesmøde den 23. maj blev godkendt. Niels Leth-

Sørensen kunne ikke godkende referatet fra mødet den 22. maj før dette er gennemset af Karsten Lykke 

Jensen, der deltog i mødet den dag. Det blev aftalt at offentliggøre begge referaterne på samme tidspunkt 

og Ole Mathiassen vil sikre at udkastet fra mødet den 22. maj får indarbejdet relevante kommentarer fra 

Karsten Lykke Jensen. 

Ad 3) 

Henrik Oksholm redegjorde for status på partneraftaler og møderne den 23. maj i Lillehammer. 

Vedrørende Lillehammer Skiklub (LSK) er status, at der er blevet udarbejdet et dokument, som LSK’s 

bestyrelse har drøftet og godkendt i deres bestyrelse. 

NTG har fået fremsendt et aftaleudkast, som de endnu ikke har kommenteret på. 

Jernej har fået fremsendt det aftaleudkast, som bestyrelsen har set. Jernej har ikke kommenteret på 

aftalen, men har kommenteret på mail på ansættelsestidspunktet, forsikringer, at transportomkostninger 

skal dækkes af os inkl. telefon. 

Mht. ARA er der ingen skriftlig aftale endnu, men den kører videre som i sæsonen 15/16. 

Der har ikke været sendt nogle dokumenter mellem AKD og Norges Skiforbund (herunder LUC/HIL), men 

der er aftalt et møde den 2. juni, hvorefter vi må vurdere, om der skal udarbejdes en egentlig 

samarbejdsaftale. 



Angående selve møderne, som Henrik Oksholm afholdt den 23. maj, var disse alle konstruktive. Jernej og 

Totto virker grundlæggende som en dynamisk duo med lyst til at drive processen sammen. NTG kunne 

desværre ikke deltage i mødet, men både Totto og Jernej står inde for, at de er meget positive overfor 

samarbejdet samt at en samlingsplan skal være klar snarest. LSK tilbød, at vi kan få adgang til alt deres 

træningsudstyr, som er i containeren på Kjus på Hafjell. 

Vedrørende Jernej er han fortsat positiv og overvejer at blive selvstændig, så det evt. vil være muligt at lave 

en ”business-to-business”-aftale. Det blev aftalt, at Jernej skal gå videre med at få lavet en samlingsplan i 

samarbejde med NTG. Jernej og Totto kigger sammen på muligheden for, at den røde tråd i 

træningsarbejdet, som LSK er i gang med at lave, kan anvendes som inspiration for en DSkiF-version. Der 

blev også drøftet om det kan være en idé, at Jernej kan blive introduceret inden sommerferien på 

infomøder i Danmark. Endelig blev det aftalt, at Totto og Jernej skal se på de foreliggende dokumenter og 

vurdere, om der mangler noget i forhold til f.eks. evt. indkøb af porte. 

Henrik Oksholm redegjorde endvidere for mødet med Olympic Legacy fonden, som har kommenteret 

positivt på vores projekt. Hvad der måtte kunne komme ud af denne kontakt er uvist. 

Niels Leth-Sørensen og Kim Skov Jensen havde følgende kommentarer til det udsendte dokument 

vedrørende LSK: 

- LSK kommer for nemt med i samarbejdet og må investere mere økonomi i dette 

- Aftalen om lån af materialer skal skrives specifikt ind i en aftale 

- LSK-løbere skal betale en større afgift, gerne 40 tkr. – og minimum det samme som danske løbere 

(burde betale mere, hvis man sammenligner med betalingerne til NTG, og tænker ind, at DSkiF 

støtter det danske setup, hvorfor det skal være billigere for danske løbere at benytte) 

- Hvis transport ikke er inkluderet skal det ikke fremgå af dokumentet 

- Det skal flere steder tydeliggøres, at det er AKD og den dansk betalte træner, der har 

beslutningskompetencen i samarbejdet vedr. økonomiske forhold, hvem der kommer på holdet 

osv. 

- Der henvises til sidst i dokumentet til at der skal laves en regulær aftale og det er vigtigt, at denne 

udformes konkret og gøres langtidsholdbar – der kan så vedhæftes bilag og andre dokumenter til 

denne som kan udskiftes løbende 

Samme kommentarer gælder for så vidt også NTG aftalen, hvor nogle af de samme punkter er nævnt. 

Niels Leth-Sørensen spurgte desuden til processen, der havde ledt frem til Jernej som landstrænerkandidat. 

Henrik Oksholm redegjorde for denne med vægt på, at han blev ”identificeret” af Totto fra LSK. Det blev 

også nævnt, at Henrik Faarup også har peget på ham som et emne, og Sveriges Skiforbund har haft ham i 

overvejelserne som træner for deres nye EC-fartteam. Derefter har flere bestyrelsesmedlemmer mødt ham 

og han kom forbi og observerede den ene af DM-konkurrencerne. Hans CV i form af egen erfaring som 

løber på WC-niveau samt som træner i flere sammenhænge har været drøftet i bestyrelsen tidligere. Selv 

om man aldrig kan vide sig sikker på en ansættelse af noget personale gav de bestyrelsesmedlemmer, der 

har mødt ham, udtryk for en god mavefornemmelse af Jernej. Både som person og hans tilgang til at løse 

den opgave, som det vil være at agere som landstræner i det planlagte setup.  



Dette kombineret med at ingen i miljøet har bidraget med andre kandidater har gjort at bestyrelsen i flere 

omgange har fortsat forløbet med Jernej. Niels Leth-Sørensen takkede for denne forklaring. 

Det blev foreslået, at starttidspunktet trækkes en smule i forhold til Jernej, så vi sparer lidt penge samt får 

god tid til at implementere tingene. Henrik Oksholm nævnte, at vi dog skal respektere, at sæsonen starter 

med første samling allerede i starten af august og at der er masser af områder, hvor en fuldtidstræner 

allerede nu kan gøre nytte. Det blev aftalt at Henrik Oksholm måtte vurdere, hvad der kan lade sig gøre. 

Lars Mensal gav udtryk for at aftaleudkastet, som foreligger, kan forbedres på flere punkter og der børe 

være defineret et ”terms of reference”, der kan vedlægges en aftale. Inden der tegnes en evt. aftale skal 

denne derfor kommenteres på ny og tilrettes og der skal udarbejdes et ”terms of reference”. Det blev i den 

sammenhæng også supporteret af andre bestyrelsesmedlemmer, at det vil være fint, hvis der kan laves en 

”business-to-business”-aftale i stedet, hvor AKD faktureres for de ydelser Jernej leverer på f.eks. månedlig 

basis. Denne skal dog under alle omstændigheder stadig beskrive indholdet på de ydelser, der skal leveres. 

Det blev aftalt, at aftalerne med Jernej, LSK og NTG har 1. prioritet, mens en evt. aftale med Norges 

Skiforbund/LUC/HIL har 2. prioritet. 

Ad 4) 

KSJ redegjorde for de ændringer, der er foretaget i budgettet siden sidst – herunder en fejl i regnearket, 

som nu var rettet og heldigvis bidrog i den positive retning. 

Hobro Skiklub havde med udgangspunkt i Ole Mathiassens opfordring forberedt input til budgettet, som 

efter deres opfattelse tilgodeser flest mulige – herunder eliten/A-landsholdsløberne. 

I hovedtræk foreslog Hobro Skiklub: 

- Senior A-løbere støttes med 2x14.000 kr. årligt samt en bonus på 8.000 kr. for at stille op til DM 

- Egenbetaling fra øvrige løbere i FIS-alderen øges men med samme mulighed for en bonus på 5.000 

kr. for at stille op til DM 

- Egenbetaling for øvrige kategorier kan også øges noget 

- Projektet med at få lejlighed med i budgettet (mod brugerbetaling) udskydes indtil videre 

Der blev af andre i bestyrelsen set positivt på, at elitestøtten for de 4 løbere kunne beløbe sig til 144.000 kr. 

mod de allerede budgetterede 125.000, men dog blev der stillet spørgsmålstegn ved, om det skal udløse en 

bonus at komme til DM. Tidligere har dette været opfattet som en forudsætning for at kunne modtage 

nogen form for støtte på alle niveauer. Derudover blev det aftalt, at den eksakte model for støtte til senior 

A-løbere skal drøftes særskilt.  

Kim Skov Jensen opfordrede alle bestyrelsesmedlemmer til  i deres klubbagland at undersøge muligheden 

for at øge klubbernes betaling pr. løber, specielt måske i de kategorier af løbere med den største 

egenbetaling. Skiklubben Hareskov tilkendegav dermed, at de er villige til at øge tilskuddet til AKD, hvilket 

der også blev opfordret til at andre skiklubber og DSkiF skulle gøre på det generelle møde den 22. maj. For 

mindre klubber kan dette vise sig vanskeligt, men der var opbakning til at undersøge muligheden. Dette 

kunne evt. kædes sammen med det foreslåede forøgede løbertilskud fra Hobro Skiklub. Alle klubber følger 

op på dette inden næste bestyrelsesmøde. 



Vedrørende størrelsen af egenbetalingen blev Niels Leth-Sørensens input drøftet. Af hensyn til de udmeldte 

intervaller samt følsomheden på størrelsen af egenbetalingen i forhold til antal løbere, blev det besluttet at 

fastholde de foreslåede lidt lavere egenbetalinger. For løbere på træningssetup med landstræner er der 

stadig tale om en betragtelig procentvis øgning. 

De forskellige kommentarer – herunder egenbetaling fra løbere og gæsteløbere – vil blive indarbejdet i det 

foreløbige budget, som skal indsendes til DSkiF i juli, hvor vi forhåbentlig er bedre klædt på med hvilke 

løbere, der har givet tilsagn til at deltage. 

Ad 5) 

Hobro Skiklubs indstillinger var blevet forelagt ved behandlingen af de tidligere punkter. Disse kan ses i 

deres helhed i vedhæftet bilag til referatet. 

Ad 6) 

Der blev truffet beslutning om at følge det videre forløb, der også blev beskrevet på informationsmødet 

den 22. maj. Det betyder, at Henrik Oksholm som første skridt ringer til alle trænere og verificerer 

indstillinger og den foreløbige vurdering omkring deres lyst til at deltage. 

Efterfølgende sendes email fra klubberne om at ADK er på vej med mere info og et ønske om 

tilbagemelding på hvor den enkelte kan se sig selv i dette nye setup.  

 Henrik Oksholm skal hurtigst muligt efter rundringning til trænerne, udsende mail til alle løbere med priser 

og forløbelige beskrivelse og med ønsket om en tilbagemelding inden for få dage, gerne så vi har en 

fornemmelse af opbakningen til vores næste møde. 

Henrik Oksholm udsender hver 14. dag en status på fremdriften. 

Ad 7) 

Det blev besluttet at imødekomme henvendelsen fra familien Brøns. Ole svarer på henvendelsen. 

 

Næste møde er aftalt til den 8. juni kl. 20.00 

  



Bilag til referatet med input vedr. punkt 5 på dagsordenen til bestyrelsesmødet den 26. maj 2016: 

 

Punkterne nedenfor blev fremført af Niels Leth-Sørensen, Hobro Skiklub. Der er tale om ønsker og input, 

ikke beslutninger. 

Landstræner / FIS Træner: 

Har vi tjekket op på Jernej i forhold til tidligere arbejdsgivere? 

Har bestyrelsen tale med Jernej, så vi har en fornemmelse af hvad han er for en mand? 

Har der været andre emner i spil? ARA? 

Tidspunkt for ansættelse måske den 1. september = en besparelse på kr. ca. 120 tkr. (evt. klausul ved for få 

løbere, kan kontrakten opsiges med tre mdr. varsel?) 

Henrik Oksholm udarbejder planer og første udkast til træningsplaner og kalender. 

Løberkontrakter inden endelig ansættelse så vi ved hvem der er med. 

Partner aftaler: 

Vi mener at LSK og NTG skal byde ind med mere, gerne i form af økonomi. De får mere end de bidrager 

med. Vi skal bruger vores energi på vores egen træner og løbere den første sæson. Anerkender træner 

puljen, men vores løbere har vel altid første prioritet af vores egen træner. 

Brug af LSK materiale er bestemt positivt. Skal skrives ind i aftalen. Det står der ikke nu, kun at de vil hjælpe 

gennem deres kontakter. 

Egenbetalingsandelen for norske løbere skal hæves til niveau +40.000,- kr. 

Vi mener, at hvis vi indgår partner aftaler, skal vi det første år eller to udelukkende lave aftaler med LSK og 

NTG. LUK/HIL er niveaumæssigt væsentligt over vores nuværende løberes niveau, og det er aftalt, at CF selv 

aftaler deres betaling. For ikke at blande ting sammen og for at vi ikke spreder vores aftaler og energi 

udover hele Norge. ☺ 

Eliten: 

Støtte til de 4 løber på 2 gange 14.000,- kr. og en bonus på 8000,- kr. for at deltage til DM. 

Støtte med tøj inden for budget. 

Mulighed for at benytte Jernej til udvalgte events, planlægges inden sæsonstart. 

Alle 4 inviteres med eksempelvis i uge 42 som forbilleder med mulighed for at træne med Jernej og 

naturligvis alle øvrige atleter. Måske mulighed for at søge i en udviklingspulje, projektpulje under DSkiF? 



Modsat kan vi bruge dem som løftestang, benytte deres evt. resultater over for DIF som en del af aftalen – 

og uden der skabes dårlig stemning. En del af projektet. 

FIS gruppen: 

Her bør prisen sættes op, forslag 26.000,- kr., men med en mulig bonus på 5.000,- kr. for deltagelse til DM 

eller opfyldelse af fastsatte mål; f.eks. 10 FIS-løb. 

Planen om lejlighed udsættes pga. økonomi indtil videre. 

Projektleder: 

Hvem prioriterer de forskellige opgaver? 

Briefing til AKD-bestyrelsen hver mandag med status og planer. 

 

 

 

 

 

 

 


