
Referat af Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde 24. maj 2014 med start klokken 13:00, 
Idrættens Hus. 
 
 
Dagsorden i henhold til § 12: 
a) Valg af dirigent 
b) Beretning af formanden  
c) Godkendelse af det reviderede regnskab per 31.12.13 
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 per 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 
 
Formand Henrik Neelmeyer (HNE) bød kort velkommen og gik straks til dagsorden punkt a. 
 
a) Valg af dirigent 
Bestyrelsen forslog advokat Søren Ingerslev, som blev valgt uden modkandidater. Herefter konstaterede 
dirigenten, at repræsentantskabet var lovligt indvarslet, og forsamlingen var beslutningsdygtig i henhold til 
DSkiFs love, samt orienterede om, at Martin Hugger Larsen og Morten Agersnap fungerede som 
stemmetællere med kontrol af Kenneth Bøggild. 
 
Antal klubber og stemmer: 
15 klubber 
5 bestyrelsesmedlemmer 
87 stemmer 
 
b) Beretning af formanden  
Overordnet har bestyrelsen i det forløbne år arbejdet med gennemgang og revidering af: 

• Organisation (frivilligt og professionelt) 

• DSkiFs elitestruktur. 

• DSkiFs samlede forretning og dets værdier 
 

Formanden fokuserede i sin mundtlige beretning på fem områder fra den skriftlige beretning: 

• Undervisning i klubberne 

• OL-deltagelsen og erfaringerne fra udtagelsen samt DSkiFs samlede elitearbejde 

• Medlemshvervningsprojektet 

• Kommunikation 

• Internationalt arbejde 
 
Undervisning: 
Bestyrelsen ønsker et større fokus på konkurrence ski- og snowboard-idræt. Det er bestyrelsens ønske, at 
der udbydes en uddannelse med fokus på det sportslige i samtlige discipliner og ikke som hidtil alene 
uddannelse i alpinskiløb. Det er bestyrelsen ønske at styrke og fortsat støtte Den Danske Skiskole i sit 



arbejde med at fokusere på alpininstruktøruddannelse. DSkiF har IKKE ambitioner eller kompetencer til at 
nedlægge DDS. 
 
Sportsligt: 
DSkiF har ikke opfyldt sine numeriske ambitioner ved vores deltagelse i OL 2014, dog er det øgede 
sportslige niveau, som vi stillede med til OL, blevet bemærket fra Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team 
Danmark. Det har været et krav fra DIF, at de danske deltagere fra DSkiF havde et højere niveau end i 
2010, specielt vedrørende alpint og langrend. Ligeledes var det i forberedelsesfasen til OL-udtagelsen et 
krav fra DIF, at udtagelsen skete på det højeste elitære niveau. Det er bestyrelsens opfattelse, at deltagerne 
til OL 2014 vedrørende alpint og langrend var bedre forberedt og på et højere niveau end i 2010. 
 
Medlemshvervningsprojektet: 
De interne og eksterne målsætninger omkring det numeriske antal nye medlemmer inden for projektet er 
lykkedes. Ved stor indsats fra forbundets to konsulenter er det også lykkedes at få hul på det store potentiale 
inden for undervisningsmiljøerne, fortrinsvis i universitetsmiljøerne. 
I projektet har der været nogle væsentlige udfordringer i samarbejdet med DIF omkring optagelse af de nye 
medlemstyper, herunder godkendelse af de nye klubber. I den proces har der været sten på vejen, men det 
er bestyrelsens håb, at DIFs administration kommer på omdrejningshøjde med ønsket fra de nye 
medlemsgrupper og de idrætspolitiske strømninger, som der er. 
 
Kommunikation: 
Bestyrelsen har styrket indsatsen på kommunikationsområdet, og der er i arbejdet her lagt vægt på 
aktualitet, hvorfor at specielt arbejdet omkring SKIavisen har været vel modtaget. Ligeledes har der været en 
betydelig øget indsats omkring de sociale medier. Det er bestyrelsens opfattelse, at noget er lykkedes i 
perioden, og der i andre forhold fortsat er plads til forbedringer. 
 
Internationalt samarbejde: 
I det forløbne år har bestyrelsen genetableret samarbejdet med de nordiske lande i en fælles gruppe kaldet 
Polar Bear Group. Denne har afholdt sit første etablerende møde i København supporteret af Nordisk 
Ministerråd. I gruppen arbejdes der med fælles udfordringer i og omkring sporten. 
 
Hermed afsluttedes den mundlige beretning, og dirigenten åbnede for spørgsmål til den mundtlige og 
skriftlige beretning: 
 
Kommentar: 
Frank Lund, Silkeborg Skiklub: 
Hastigheden med hvorom beslutningen vedrørende samarbejdet med DDS burde bestyrelsen tage op til 
genovervejelse, samt bestyrelsen skal være opmærksom på, at der fra klubberne er frustration over den 
manglende involvering af klubberne i beslutningsprocessen omkring afviklingen af samarbejdet med DDS. 
Frank Lund foreslog, at bestyrelsen bruger et år på at arbejde med øget kommunikation mellem DDS og 
DSkiF og sikrer det fortsatte samarbejde mellem DDS og DSkiF.  
 
Direkte spørgsmål fra Frank Lund til beretningen:  
Kan bestyrelsen ikke sætte sig sammen med DDS?  
Hvem er partnerne, som er beskrevet i beretningen? 
 
Svar fra bestyrelsen: 
Det er bestyrelsens opfattelse, at udbuddet, indholdet og samarbejdet med DDS er uændret, dog er det 
bestyrelsens ønske at sikre andre og flere udbydere til at varetage opgaven med afvikling af 
instruktøruddannelser – helt ned på klubniveau. Det er bestyrelsen ønske at styrke instruktionen i alle 
discipliner ned i klubberne. Det er en organisatorisk ændring, ikke en nedlæggelse af DDS. 
 
Søren Essendrop, Københavns Skiklub (KS): 
Hvorfor har der ikke været inddragelse af klubberne i denne for klubberne væsentlige ændring? KS har et 
glimrende samarbejde med DDS. 
 
Svar fra bestyrelsen:   
Situationen ændrer sig ikke for klubberne, hvorfor at klubberne ikke er blevet involveret.  



 
Jesper Lund Madsen, Aarhus Skiklub: 
Håber, at der i beslutningen er taget højde for alle forhold, herunder at bestyrelsen vil genoverveje 
beslutningen. 
Hvordan har den formelle dialog været omkring denne beslutning? 
Hvordan har DSkiFs bestyrelse sikret dialogen? 
 
Svar fra bestyrelsen:   
I DDS’ bestyrelse har der siddet en DSkiF-bestyrelsesrepræsentant (Nikolaj Kolte (NK)), som har deltaget i 
DDS’ bestyrelsesmøder som forbindelsesofficer. NK har deltaget i to møder samt stillet sig til rådighed via 
skype og telefon for de møder, han ikke kunne deltage i. I DDS’ bestyrelsesarbejde er der ført til referat, at 
man ikke ønsker at udvikle uddannelse inden for flere glideredskaber. 
Der har været meget dialog løbende mellem NK og specielt formandet for DDS, Rasmus Lundby, og ikke 
kun på møderne. Der har været en klar faglig opsplitning mellem DDS og DSkiFs professionelle 
organisation. På formandsniveau har man brugt mange kræfter på at forsøge at få samarbejdet til at blive 
styrket. Det er bestyrelsens ønske at styrke DDS’ brand. 
Beslutningen om opsplitning af det direkte lovbestemte samarbejde mellem DDS og DSkiF er for på et mere 
generelt plan at styrke de tilbud, som der er til klubberne, samt for nu endelig at få gang i arbejdet omkring 
oprettelse af instruktøruddannelse i alle glideredskaber. Bestyrelsen ønsker også at sikre tilgangen til at 
udvide samarbejdet med andre uddannelsesudbydere. 
 
Jesper Lund Madsen, Aarhus Skiklub: 
Er DDS bekendt med, at det er DSkiFs ambition og ønske, at der oprettes uddannelser på alle 
glideredskaber i DSkiF? 
 
Svar fra bestyrelsen:   
Der ligger i samarbejdsaftalen, at DDS skal udvikle kurser og undervisning i alle discipliner. Der er afholdt 
møder mellem DSkiF og DDS, hvor der er diskuteret muligheden for sikring af denne aktivitet. De 
uddannelser, som er kommet i perioden 2008-2014, er for dele betalt af DSkiF. 
 
Frank Lund, Silkeborg Skiklub: 
Det er afgørende, at DDS fortsat kan udvikle en national instruktøruddannelse, ved en opsplitning bliver det 
en regional uddannelse. 
Jeg vil have et klart svar fra DSkiFs bestyrelse, om DSkiF vil fastholde DDS i sin organisation?! 
 
Tue Hudahl, Telemark Forum: 
Det er afgørende, at DDS er en del af Danmarks Idrætsforbund via sit medlemskab af DSkiF. 
 
Svar fra bestyrelsen:   
DS29 (skiklubben instruktørerne er samlet i) vil fortsat være en del af DSkiF, hvorved at kursusudbuddet 
fortsat vil være det samme, samt fortsat vil være landsdækkende.  
 
Michael Kokborg, Slagelse Skiklub: 
Hvorfor kan man ikke finde en anden vej, det har jo fungeret med træneruddannelsen? Hvorfor kan DSkiF 
ikke oprette egen uddannelse ved siden af DDS, som derved fortsat er en organisatorisk enhed i DSkiF? 
 
Svar fra bestyrelsen: 
Bestyrelsen ønsker, at DDS skal kunne udvikle sig og styrke eget brand. Der har været forsøgt et tæt 
samarbejde siden 2008, hvor det ikke er lykkedes at oprette nye breddetræningstilbud, hvorfor at det er 
bestyrelsens opfattelse, at DDS fortsat skal koncentrere sig om alpin uddannelse, men dette på helt egne 
organisatoriske ben. 
 
Søren Essendrop, Københavns Skiklub: 
Hvilke kontakter har DSkiF reelt etableret med andre kursusudbydere? 
 
Svar fra bestyrelsen: 
Der er dialog med alternative leverandører, men det er for tidligt at oplyse hvem. Det er afgørende, at 
klubberne involveres, hvorfor at der alene er taget de helt indledende kontakter. 



 
Niels Leth, Hobro Skiklub: 
Klubben er meget enig og støtter op om bestyrelsens mere sportslige vinkel, men opfordrer til, at man på 
formandsniveau får sikret det videre samarbejde. For at et samarbejde skal fungere, så skal der ske 
indrømmelser begge veje. 
 
Michael Tandrup, Skiklubben Hareskov: 
Kan DDS vise, hvilke tiltag der er taget over de seneste 18 måneder på lærredet? 
Har man tænkt på, om man sender DDS direkte i armene på DGI? 
 
Svar fra bestyrelsen: 
DGI har ikke ski, så umiddelbart har bestyrelsen ikke diskuteret denne risiko. 
 
Svar fra dirigenten (vedrørende præsentationen): 
Taletid på Repræsentantskabsmødet har repræsenterede medlemmer af DSkiF. Er et repræsenteret 
medlem DSkiF i besiddelse af oplysninger om tiltag fra DDS er man velkommen til at oplyse herom. 
 
Frank Lund, Silkeborg 
Det ER et problem ikke at ville acceptere DDS som et nationalt uddannelsesorgan, og det er ikke 
tilstrækkeligt at afvikle aktiviteterne fra en lokal forankret skiklub. 
DDS er en partner, det er den, klubberne bruger, men DSkiF kan oprette egen uddannelse og fortsat have 
DDS som en organiseret enhed i DSkiF. Ligeledes kan DDS udvikles til at kunne levere de ydelser, som 
DSkiFs bestyrelse efterspørger (idrætstræneruddannelse i alle glideredskaber). 
 
Steen Rath, Skiklubben Hareskov: 
DDS udfører et stort arbejde med udviklingen af en dansk skiinstruktøruddannelse. Vi er et lille skiland, vi 
skal sikre, at vi fortsat står samlet, bredden er fundamentet for skiklubberne. 
Spørgsmål: Vil bestyrelsen udskyde nedlæggelsen et år? 
 
Herefter blev repræsentantskabsmødet suspenderet, mødet blev genoptaget klokken 14:30. 
 
HNE: Bestyrelsen lytter til de mange fine input, hvorfor at bestyrelsen i den kommende 12-måneders periode 
vil udarbejde en kravspecifikation, som understøtter sporten og fortsat fastholder breddeaktiviteterne. Der 
igangsættes således en dialog mellem DTU og DSkiF bestyrelse over de næste 12 mdr. 
 
 
Erling Eklund, Odense Skiklub 
Der er mange skiklubber, som er forankrede i breddeskiløbet. Det er afgørende, at klubberne fortsat kan 
undervise på destinationerne, herunder at de kan drive deres hverv. 
 
Spørgsmål til medlemshvervningsprojektet: 
Michael Kokborg, Slagelse Skiklub: 
Hvad er det, DIF ikke er tilfredse med, som betyder, at de nye medlemmer ikke er optagede? 
 
Svar fra bestyrelsen: 
Der skal være regelmæssig aktivitet, kontingentet skal være reelt. Der er ikke kommet afklaring fra DIF om, 
hvad ”regelmæssig aktivitet” er. 
 
Michael Tandrup, Skiklubben Hareskov: 
Det kræves, for at få tilladelse til klubundervisning lokalt på destinationerne. at det er 100 procent frivilligt. 
 
Jesper, Aarhus Skiklub: 
Hvad er planerne omkring oprettelse af kraftcentre? Aarhus Skiklub ønsker at yde til dette nye fællesskab. 
  
Svar fra bestyrelsen: 
Der arbejdes på oprettelse af et kraftcenter i alpint, og bestyrelsen har bemærket den øgede sportslige 
aktivitet i Aarhusområdet. 
 



Frank Lund, Silkeborg Skiklub: 
Det kræves for at klubberne kan undervise, at undervisningen foretages 100 procent frivilligt, og at DSkiF 
arbejder sammen med DDS omkring løsningen af dette problem.. 
 
Tue Hodal, Telemark Forum: 
Hvor mange af de nye medlemmer er godkendt på nuværende tidpunkt? 
 
Svar: 
KB: Under 70 klubber. 
 
Poul Lundholt, Snowboard Forum: 
Det er ikke rimeligt, at de sportslige resultater fra OL 2010 nedgøres i formandens beretninger. 
 
Herefter blev beretningen taget til efterretning. 
 
c) Godkendelse af det reviderede regnskab per 31.12.13 
Kenneth Bøggild (KB) gennemgik regnskabet for 2013, som udviser et positivt resultat på kr. 58.000 mod et 
budgetteret resultat på kr. 2.000. Det forbedrede resultat, som på trods af vigende kontingentindbetalinger 
på grund af ikke opfyldt måltal vedrørende antal nye medlemmer, skyldes massive besparelser på DSkiFs 
administrationsomkostninger samt en afledt nødvendig organisatorisk tilpasning, så antallet af lønnede 
medarbejdere i 2013 blev reduceret med et helt årsværk. Overskuddet disponeres af bestyrelsen til 
hensættelse til egenkapitalen. DSkiFs betydelige kontantbeholdning er fordelt på tre store pengeinstitutter 
(Sydbank, Danske Bank og Nykredit bank), oplyste Kenneth Bøggild. 
 
Efter gennemgang af regnskabet anmodede dirigenten, på vegne af bestyrelsen, repræsentantskabet om, at 
dagsorden punkt e) blev behandlet før dagsorden punkt d) for at få talarbejdet overstået, samt at der var 
tradition for denne procedure. Repræsentantskabet accepterede denne anmodning. 
 
e) Orientering om budget for indeværende år samt fremlægning af budget for det kommende 
kalenderår 
KB gennemgik kort budget 2014 samt foreløbigt budget 2015. I 2014-budgettet budgetterer bestyrelsen med 
et overskud på kr. 75.000 og i 2015 på foreløbigt kr. 147.000. Det er bestyrelsens ambition at sikre fortsat 
konsolidering af egenkapitalen i den olympiske periode, således at der i forbundet sker en opsparing, som 
kan sikre senere støtte til de forventede OL-deltagere.  
 
Herefter åbenende dirigenten for spørgsmål til regnskab og budget. 
 
Lea Krag, DS29: 
Hvad tjener DSkiF ved DDS’ aktiviteter, samt hvorfor fremgår denne indtægt ikke direkte i regnskabet? 
 
Svar KB: 
DSkiF modtager cirka kr. 2.400.000 i aktivitetstilskud fra DIF. Midler fra DIF ”indtjenes” på baggrund af de 
generelle bredde- og konkurrenceaktiviteter, som er i DSkiF, beregnet ud fra af DIF forudbestemte 14 
parametre. Blandt disse 14 parametre indgår uddannelse som én parameter. Direkte indtjening herfra er kr. 
488.000 i 2013. Før 2008 lå indtjeningen her på cirka kr. 160.000-200.000. I den samlede uddannelsessum 
indgår også DSkiFs øvrige uddannelsesaktiviteter i skiskydning, alpintræneruddannelse, uddannelse i 
administrative systerme etc. Der er et loft på uddannelsestimerne, så direkte beregnet ligger DDS’ aktiviteter 
på cirka kr. 200.000 i ekstra indtægt for DSkiF. 
 
Michael Kokborg, Slagelse Skiklub: 
På balancen står hensat kr. 50.000 i trænerpulje, er det en pulje til ansøgning? 
 
Svar, KB: 
Ja, det er en pulje til ansøgning. I 2012 disponerende DSkiFs bestyrelse kr. 250.000 til køb af ekstern 
træneruddannelse, da der ikke i eget regi fandtes en alpintræneruddannelse. Af disse midler er der fortsat kr. 
50.000, som står ikke forbrugt, og der kan derfor fortsat ansøges om tilskud til træneruddannelse, og dette i 
alle discipliner. 
 



Hans Arleth, Københavns Skiklub: 
Der står i regnskabet, at der er forbrugt kr. 273.000 på afvikling af konkurrencer, hvad er disse penge brugt 
til? 
KS støtter langrends-DM med kr. 45.000 per år. 
 
Svar, KB: 
I 2013 blev det besluttet at professionalisere den alpine konkurrenceafvikling, hvilket betød betydelige ekstra 
omkostninger i denne projektfase. 
 
Steen Rath, Skiklubben Hareskov: 
I budget 2014 budgetteres der med kontingentindtægter på kr. 984.000. I 2013 havde DSkiF kun realiseret 
cirka kr. 450.000. Er det realistisk, at DSkiF kan nå dette resultat? 
 
Svar, KB: 
Det er vurderet realistisk at opnå dette kontingentniveau i 2014. 
 
Michael Tandrup, Skiklubben Hareskov: 
Foreslår, at de kr. 488.000, som er direkte indtægter fra DDS, kommer direkte ud i klubberne, så disse kan 
styrke deres uddannelse. 
 
Regnskabet blev herefter godkendt enstemmigt. 
 
Herefter blev dagsordenens punkt d) behandlet: 
 
d) Fremlægning af mål og aktivitetsplaner 
 
Mål og aktivitetsplaner: 
HNE gennemgik bestyrelsens mål og aktiviteter for den kommende periode i stikordsform: 

• Primært fokus  
o Elitestrukturen 
o Oprettelsen af ny Ski- og SNB-træneruddannelse 
o Kommunikation 
o DSkiF ”4 økonomiske ben” 

 
Herefter gennemgik bestyrelsen kort mål og aktivitetsplan for den kommende periode i stikordsform: 
 
Elitestrukturen: 

• Målsætningen (hvorfor gør vi det) 
o Ny revideret elitepolitik samt tilhørende operationalisering 

• Systematikken (tydelige krav og forventninger) 
o Overensstemmelse mellem forventninger og krav 

• Transparensen (hvad er indholdet) 
o Tydelige beskrivelser af indholdet i tilbuddene 

• Tidslinje (hastighed) 
o Hastigheden tilpasses, så udviklingen af eliteorganisationen og atleterne kan følge med, 

men at der er fokus på den overordnede til OL 2022 
 
I bestyrelsens arbejde mod OL 2018 vil den arbejde for at sikre øget kommunikation mellem atleterne og 
forbund, samt i løbet af efteråret 2014 tydeligøre, hvilke krav der ligger for at kunne blive placeret på DskiFs 
OL-kandidatliste. 
 
Oprettelsen af ny Ski og SNB-træneruddannelse 

• Træneruddannelse i alle discipliner 

• Skal kunne sikre klubbernes undervisning på destinationerne 

• Almen uddannelse 
o Fysik træning, fysiologi og undervisning på sne 

 



Kommunikation 

• Styrkelse af den interne og eksterne kommunikation 

• Sammenhæng mellem alle DSkiFs kommunikationsplatforme 

• Forbedret lokal distribution af SKIavisen 
Vedrørende SKIavisen vil sekretariatet i samarbejde med skiklubberne sikre flere distributionsplatforme, 
således at medlemmerne og andre interessenter kan hente SKIavisen på lokale logiske steder. 
 
DSkiF ”4 økonomiske ben” 

• Formål: 
o Generere frie likvider til brug for forbundets dispositioner uden indblanding eller 

rammebetingelser fra DIF for at sikre fortsat og fremtidig udvikling i DSKIF. 

• Eksempler på afledte muligheder: 
o Tilskud til øget elitesatsning 
o Intensiverede tilskudsmuligheder for klubber med vækst, udviklingspotentiale eller massiv 

medlemsflugt 
o Styrkelse af nye discipliner eller discipliner i krise (evt. i projektform) 

• Hvordan: 
o Det nye ben vil bestå af tre overordnede støtter: 

� Direkte optagelse af enkeltmedlemmer under DSKIF samt optagelse af skoler 
(interrimsmedlemmer) 

� Udbygge porteføljen af sponsorater og barderaftaler 
� Indtjening via salg af ydelser  

• Afledt effekt til gavn for klubberne og sporten generelt: 
o Mange klubber har svært ved at rekruttere nye medlemmer, endsige fastholde de 

eksisterende. Både klubber og forbund har svært ved at kommunikere med alle de 
potentielle skiløbere, der findes i Danmark. De direkte medlemmer er derfor oplagt og guld 
værd i forhold til klub/foreningsrekruttering som følge af den pludselige tilgængelighed. 
Forbundet vil så agere opfang for potentielle klubmedlemmer, som klubberne så 
efterfølgende kan hverve. 

 
Michael Tandrup, SH: 
Ser ud til at være fine aktiviteter.  
Hvordan vil DSkiF sikre, at forbundet ikke opfattes kommercielt? 
 
Svar: 
På destinationerne kan forbundet og dens klubber opleves kommercielt, det vil bestyrelsen gerne arbejde 
med at dæmme op for. 
 
Michael Kokborg, Slagelse Skiklub  
Er Red Mountain/Danski en skiklub? 
Hvorfor skal medlemmerne over DSkiF og ikke direkte ind i klubberne? 
 
Svar: 
Der er ikke oprettet en skiklub med titlen Red Mountain/Danski. 
Bestyrelsen ønsker at understøtte klubberne i deres arbejde og mulighed for at kommunikere med de nye  
medlemstyper, universitetsmiljøerne etc. etc. 
Direkte medlemmer af DSkiF er IKKE en konkurrent til klubberne, men et opfang af potentielle nye 
klubmedlemmer. 
 
Niels Leth, Hobro Skiklub: 
Opfordrede til, at bestyrelsen arbejder grundigt på at få styr på samarbejdet med klubberne, således at 
bestyrelsen får sikret alle interessenter. 
 
Svar: 
Bestyrelsen var enig. 
 
f) Fastsættelse af kontingentet: 
Forslag: Uændret kontingent (kr. 45,00 per registreret medlem i en skiklub, bladkontingent kr. 0). 



 
Forslaget blev godkendt. 
 
g) Behandling af indkomne forslag 
 
Forslag 1 og 2 blev behandlet samlet: 
 
Der var indkommet to forslag. HNE motiverede de to samlede forslag kort. 
 
Forslag 1 handler om at sikre DSkiF muligheden for opfang på de fortrinsvis efterskoler, som har en sportslig 
profil. Ligeledes ønsker bestyrelsen at følge DIF’s anbefaling, således at skoler og efterskoler kan melde sig 
direkte ind i et specialforbund. 
Forslag 2 er stillet for sikre demokratiet i DSkiF, herunder forholdet omkring de direkte medlemmer, da det 
som beskrevet i eksisterende love ville kunne betyde, at enkelte medlemmer ville have marioteten i 
repræsentantskabet. 
 
Kommentar: 
Michael Kokborg, Slagelse Skiklub: 
Optimalt vil være, at medlemmerne, herunder skolerne specielt, meldes ind direkte i skiklubberne og ikke ind 
i Danmarks Skiforbund. 
 
Ole Mathiasen, Aarhus Skiklub: 
Definitionen på en enhed skal være klar. 
 
Svar: 
En enhed styres af adressen. 
 
Da der var ønske om skriftlig afstemning, gik begge forslag til afstemning som ét forslag: 
For: 79 
Imod: 8 
 
Begge forslag blev vedtaget. 
 
Punkterne h)-r) (valg) blev behandlet under ét: 
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) 
 
Valg til bestyrelsen og tilknyttede udvalg/poster: 
Bestyrelsen havde kandidater og derved stillere til alle poster i bestyrelsen, og da der ikke var stillet 
modkandidater inden for de i lovene bestemte tidsfrister, konstaterede dirigenten, at der var fredsvalg på alle 
poster, hvorfor at den nye bestyrelse og tilknyttede udvalg ser ud som følger: 
 
Inden afslutningen på valg til bestyrelsen blev: 
Kim Skov Jensen kort præsenteret af KB. 
Jesper Lund Madsen præsenterede sig selv kort. 
Philip Saerens præsenterede sig selv kort. 
 
 
 



Bestyrelsen er herefter: 
Formand  Henrik Neelmeyer ikke på valg 
Næstformand  Anna Harboe  valgt 
Kasserer  Kim Valentin  valgt 
Bestyrelsesmedlem Lars M. Sørensen ikke på valg  
Bestyrelsesmedlem Jørgen Kilsgaard ikke på valg  
Bestyrelsesmedlem Nikolaj Kolte  valgt 
Bestyrelsesmedlem Kim Skov Jensen valgt (erstattede Lars K. Madsen, som udtrådte af 
bestyrelsen) 
Suppleant  Jesper Lund Madsen valgt (erstattede Michael Graver Bundgaard)  
Suppleant  Philip Saerens  valgt Genopstiller 
Revisor  Torsten Sandorff ikke på valg Genopstilles af bestyrelsen 
Revisorsuppleant Claus Carlsen  valgt (erstattede Christian Aurosin) 
Formand ordensudvalget Karsten Dyhrberg ikke på valg         
Medlem ordensudvalget Steen Frandsen valgt  
Medlem ordensudvalget Erland Pedersen valgt 
1 suppleant ordensudvalget Bente Nielsen  valgt 
 
 
s) Eventuelt: 
Under dirigentens ledelse gav han ordet frit til, at repræsentantskabet kunne behandle emner under 
eventuelt: 
  
Michael Tandrup, Hareskov Skiklub: 
Hvordan bliver beslutningen vedrørende samarbejdet med DDS og udviklingen omkring DDS kommunikeret 
ud til skiklubberne? 
 
Svar: 
Det vil blive kommunikeret bredt ud ved det udarbejdede referat på DSkiFs hjemmeside. 
 
Søren Essendrop, KS: 
Det er vigtigt, at klubberne orienteres om, hvad DIF og DSkiF ønsker, så klubberne kan tilpasse deres 
produkter og indhold. 
 
Frank Lund, Silkeborg Skiklub 
Tak til bestyrelsen for det store arbejde. Der er mange planer, og de går en travl tid i møde. 
 
Finn Svendsen, Skiklubben Hareskov 
Vi skal passe på, at vi ikke ”spænder” klubberne for DIF. Det er klubbernes engagement ude i klubberne, 
som er afgørende. Vi skal ikke glemme de 500.000 danske skiløbere, så elitearbejdet skal ikke overskygge 
det store breddearbejde. 
 
Svar: 
Bestyrelsen ønsker at sætte idrætten i højsæde i den bredeste forstand. Elite udspringer af, at sporten 
dyrkes som en idræt. Der skal være et idrætsligt perspektiv med det, vi går og gør. 
 
Steen Rath, Skiklubben Hareskov 
Er det korrekt, at bestyrelsen vil bruge et år på at udvikle DT-udvalget? 
 
Svar: 
Ja. 
 
Michael Tandrup, Skiklubben Hareskov: 
Er der nogle ændringer i DDS’ arbejde allerede i morgen? 
Er DSkiFs bestyrelse tilfreds med det nuværende udbud? 
 
Svar: 
Vi forventer, at der skal igangsættes en hurtig proces i samarbejde med DTU. 



Nej, bestyrelsen er ikke tilfreds med det nuværende arbejde, som pågår i DDS. 
 
Michael Kokborg, Slagelse Skiklub: 
Vi skal være opmærksomme på, at mangfoldigheden skal sikres i skisporten. 
 
Svar: 
Bestyrelsen ønsker større rekruttering til idrætten, men det er klart, at bestyrelsen ikke kommer til at 
prioritere elite over breddeidrætten. 
 
Steen Rath, Skiklubben Hareskov: 
Tak til bestyrelsen for det store stykke arbejde, I går og laver, og Skiklubben Hareskov deltager meget gerne 
i den videre proces.  
 
Jesper Lund, Aarhus Skiklub: 
Det er afgørende, at man tænker skiklubberne i Jylland ind i arbejdet omkring udviklingen af skisporten, 
herunder blandt andet sikring af, at kraftcenterideerne også får fæste i Jylland. Aarhus vil meget gerne 
deltage i arbejdet omkring skisporten, herunder specielt det planlagte alpine kraftcenter.  
 
Da eventuelt var udtømt, suspenderede formanden generalforsamling for uden for referat at hylde Odense 
Skiklub og Københavns Skiklub med deres 75-års jubilæum. Begge klubber modtog et gavekort på kr. 5.000 
til indkøb af ski- og snowboardfremmende uddannelser.  
 
Repræsentantskabet blev herefter genoptaget, for at formanden kunne takke dirigenten for hans store 
arbejde og fine mødeledelse. Herefter sluttede mødet klokken 16:00. 
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