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Brøndby, 8. maj 2013 
 

 
 
Vedr.: Fremsendelse af dagsorden, den skriftlige beretning, årsrapport, indkomne forslag samt valg til 
bestyrelsen. 
 
I forbindelse med det forestående repræsentantskabsmøde den 25. maj 2013, kl. 13.00 – 15.00 fremsendes 
hermed i henhold til lovene: 

• Dagsorden. 
• Den skriftlige beretning 
• Årsrapporten 2012 for Danmarks Skiforbund. 
• Indkomne forslag 
• Valg til bestyrelsen 

 
Samtidig er der i dette brev vedlagt programmet til ’SKI365 – Skiløber året rundt’ som er Danmarks Skiforbunds 
nye inspirations-dag til alle skiløbere. Dagen afvikles sideløbende med repræsentantskabsmødet, og er gratis 
for alle, som er medlem af en skiklub under Danmarks Skiforbund. Bemærk at programmet til SKI365 både før 
og efter repræsentantskabsmødet byder på seancer, der er målrettet til skiklub-bestyrelser.  
 
 
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 
 
 
Årsrapport: 
Se vedlagte dokument. 
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Fastsættelse af kontingentets grundbeløb, minimumsbeløb pr. klub samt eventuelt bladkontingent for 
det kommende kalenderår: 
 
Bestyrelsen foreslår ny bladkontingent struktur og en samlet ny bladløsning: Se vedlagte bilag 1  
 
Indkomne forslag: 
 
Indkomne forslag i henhold til Danmarks Skiforbunds love §12. 
 
Revidering af lovene, forslag nr. 1 Se vedlagte bilag 2 (Redaktionelt). 
Revidering af lovene, forslag nr. 2 Se vedlagte bilag 3 (DT-U)   
Revidering af lovene, forslag nr. 3 Se vedlagte bilag 4 (Bestyrelsessammensætningen) 
Revidering af lovene, forslag nr. 4 Se vedlagte bilag 5 (Repræsentantskabets afholdelse) 
 
Ændringerne i lovene fremgør af bilag 6, hvor ændringerne er markeret, samt de 4 forslag er markeret med 
farvekoder. Hvert forslag behandles for sig. 
 
Redaktionelle ændringer markeret med grøn (Forslag nr. 1): 
DT-U ændring markeret med blåt (Forslag nr. 2): 
Ændring i bestyrelsessammensætningen markeret med gult (Forslag nr. 3): 
Ændringen i repræsentantskabets afholdelse markeret med grå (Forslag nr. 4): 
 
 
Valg i henhold til § 9: 
 
I de lige år: 
Næstformand 
Kasserer 
2 bestyrelsesmedlemmer 
2 suppleanter (for et år) (udgår hvis forslag nr. 3 godkendes af repræsentantskabet) 
2 medlemmer af ordens- & amatørudvalget 
 
I de ulige år: 
Formand 
2 bestyrelsesmedlemmer 
2 suppleanter (for et år) (udgår hvis forslag nr. 3 godkendes af repræsentantskabet) 
1 formand for ordens- & amatørudvalget 
1 suppleant til ordens- & amatørudvalget 
 
Liste over opstillede personer: 
Bestyrelsen indstiller følgende til valg: 
Formand  Henrik Neelmeyer på valg  Genopstiller, se bilag 7 
Næstformand  Anna Harboe  ikke på valg 
Kasser  Kim Valentine  ikke på valg 
Bestyrelsesmedlem Nils J. Knudsen på valg Genopstiller ikke, se bilag 7 
Bestyrelsesmedlem Philip Saerens  på valg Genopstiller ikke, se bilag 7 
Bestyrelsesmedlem Nikolaj Kolte  ikke på valg 
Bestyrelsesmedlem Lars K. Madsen ikke på valg 
Suppleant  Henrik V. Nørgaard Udgår 
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Suppleant  Henrik S. Jensen Udgår 
Revisor  Torsten Sandorff på valg Genopstilles af bestyrelsen 
Revisor suppleant Christian Aurosin på valg Genopstilles af bestyrelsen (1 år) 
Formand ordensudvalget. Karsten Dyhrberg på valg Genopstilles af bestyrelsen         
Medlem ordensudvalget Steen Frandsen ikke på valg  
Medlem ordensudvalget Erland Pedersen ikke på valg 
1 sup. ordensudvalget Bente Nielsen  på valg Genopstilles af bestyrelsen (1 år) 
 
Noter vedrørende de skitserede valg fremgår af bilag nr. 7 
 
Som tidligere adviseret afvikles Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde 2013 i Brøndby: 
 
Dato: 25. maj 2013 
Klokken: 13.00 – 15.00 
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. 
 
 
 
Velmødt. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Kenneth Bøggild 
Danmarks Skiforbund 
Administrationschef 
 
 
 
 
Bilag 1 – 7 følger efter dette brev, og er en del af de officielle bilag tilhørende Danmarks Skiforbunds 
repræsentantskabsmøde 2013. 


