
Referat af Bestyrelsesmøde lørdag den 13.08.05 
 
Sted: Dansk Skiforbund, mødelokaler i Idrættens Hus. 
Klokken: 09.00 – 14.00 (frokost kl. 12.00, i restauranten). 
 
Indkaldte: Torben Klausen (TK), Henrik Nørgaard (HN), Nis J. Bennetzen (NJB),   
 Frede Johansen (FJ), Søren Mølgaard (SMO), Nikolaj Fjellvang (NF).  
 Anette Christensen (AC), referent. 
 
Afbud: Leo Libak Nielsen. 
 
1. Godkendelse af dagsorden  
Godkendt, dog med disse tilføjelser: 

• Tilføjelse under forretningsordenen: 
o Udvalgenes sammensætning. 
o Oplæg til kommende bestyrelsesmøder. 

• Dialog mellem DDS og adiministrationschef Kenneth Bøggild (KB)? Under punkt  5. 
• Hvem møder op til DM? 
• Suppleanter til bestyrelsen? 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 2. juni 2005 
Referatet blev godkendt, men med disse principielle bemærkninger til referaternes tilblivelse; 

• Det er aftalt mellem HN og KB at der skal være læst korrektur på referaterne – inden bestyrelsen får 
referaterne til udtalelse. Bestyrelsens tilbagemelding forventes i fremtiden således kun at være af 
forståelsesmæssig karakter. 

• Beskrivelse af de enkelte punkter skal være tilstrækkelig til, at ikke-mødedeltagere (f.eks. klubberne) 
kan få en mening ud af at læse referaterne. 

• Der er enighed om at skabelonen, der anvendes til referatet, er mere overskuelig end tidligere. 
 
 
3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalg og/eller forretningsudvalg 
 
Økonomi 

• Kommentarer til økonomien: 
• TK: Formatet af økonomioversigt skal indeholde budgetoversigt og være mere overskueligt. NIB: KB 

har haft meget arbejde med diverse afstemninger, og med at få belyst gamle sager.   KB må arbejde 
videre med genereringen af rapporterne fra Maconomy og NJB sparrer med ham om dette. 

 
• HN: Det forlyder fra KB, at arbejdet med at tilrette informationerne i Maconomysnart er på plads, og vi 

vil indenfor kort tid, få de retvisende rapporter vi har brug for, herunder også  status på debitorer, 
kreditorer, aktiver og passiver.  

 
• NJB informerede dernæst, at der er et underskud på kr. 47.000,- men mente ikke, at vi skulle tage 

videre notits af dette, men skulle overveje en nedjustering af budgettet.  
 

• Beslutninger 
• HN afsluttede med et forslag om, at  den 1. september 2005 sættes som skæringsdato for, hvornår vi 

har en totalstatus over alle gamle sager samt status. 
 

• NJB vil tage et møde med KB, hvor de sammen gennemgår de ting i økonomioversigten, som skal 
undersøges. Dernæst vil de lave en status på gamle sager, debitorer, kreditorer, aktiver og passiver. 
Når det er gjort, skal der afholdes et møde i økonomiudvalget. 

 
  
TD og Johnny TK 
 

• Kommentarer 
• TK: Har skrevet en ansøgning til TD, og den er forhåndsgodkendt. Næste opgave er, at udforme 

en løberkontrakt med JA., hvor han skal stille med en bankgaranti på kr. 200.000. Vi kan ikke 
underskrive med TD, før løberkontrakten er underskrevet. Bankgarantien vil først endeligt blive 
udløst den 31.07.2006 (som er udløbsdato for en kommende TD-aftale). 

• HN spurgte til, om det var godt nok, at de bruger af pengene, selvom aftalen ikke er på plads?  
• HN: Vi skal sikre, at budgetrammen ikke overskrides, det er jo Dskif, som hæfter overfor TD.  



 
• Beslutninger 
• Aftaleperioden starter i princippet per 1. august 2005. 
• TK har ansvaret for at aftale-/kontraktgrundlaget for projektet er på plads  senest den 1. 

september 2005 
• NF udfærdiger afsnittet omkring bankgarantien i løberkontrakten. 
• TK tager møde med JA snarest muligt 

 
4) Behandling af beslutningssager  
 

• Præsentation af DSkif’s marketingplan AC 
o Der var enighed om, at arbejdet skulle fortsætte i forbindelse med de planer, der var 

præsenteret i det udsendte materiale. 
 

• Godkendelse af forretningsordenen for DSkiF TK:  
o TK retter forretningsordenen til, og sender den ud til alle. 

 
• Godkendelse af den skitserede mødeplan for DSkiF TK 

o Der vil komme justeringer til denne, og alle bedes melde ind til Kenneth, hvorvidt de har 
mulighed for, at deltage på de planlagte datoer. 

 
a. Godkendelse af udvalgenes sammensætning (fra forretningsordenen) 
b. Godkendelse af plan for medlemskonceptet for den kommende sæson (fra 

forretningsordenen)  
5) Sager til drøftelse. 
 
a) Bestyrelsens arbejdsgiverforpligtigelse TK/HN. 
 

• Det blev besluttet at HN – på bestyrelsens vegne – varetager arbejdsgiverforpligtigelserne overfor 
den professionelle organisation.  

 
b) Nye principper for de aktives deltagerbetaling jf. sagen med Johnny TK  
 

• Kommentarer 
• TK: Der var en anden sag omkring Sofie, hun skulle lægge en bankgaranti, og det er generelt en 

dårlig taktik, som vi ikke skal praktiserer. Sofie og Henrik ved også, at der skal penge ind, før de får 
TD pengene.  

• Med hensyn til JA, så skal han stille med bankgaranti på de kr. 200.000, og det er udelukkende pga. 
Skiforbundets økonomiske situation. Spørgsmålet er, skal man lave et princip fremover? Og skal det 
det gælde, hvis beløbet er af en vis størrelse. 

• Frede: Synes at, vi skal have nogle faste principper 
• Ellers var der generelt enighed om, at var økonomien en anden, var situationen også en anden, og 

bankgarantier skulle ikke være nødvendige.  
 
• Beslutninger 
• TK vil i samarbejde med KB, lave et udkast til, hvordan vi kan løse det. 
 
 
 
c) Budget for 2006 – objektivt system for disciplinerne?  TK   

  
• Kommentarer: 
• TK: Kan man lave et nemmere og mere gennemsigtigt system i fremtiden? Der er altid 

diskussion omkring fordeling mellem diciplinerne. Skal vi have ansøgninger ind til det puljebeløb, 
der hvert år fordeles?Der er problemer med, at trække medlemsantallet ud for de enkelte 
discipliner på nuværende tidspunkt. Det vil blive undersøgt hurtigst muligt, hvornår dette vil 
kunne lade sig gøre, samt hvordan et system kan sammensættes.  

• Frede foreslår, at klubberne selv opdaterer, hvilke dicipliner deres medlemmer hører under.  
• NJB foreslår, at tage de klubber, der har 100-200 medlemmer, og bede dem give os deres 

estimat på, hvordan fordelingen er. Det vil vi kunne bruge, som retningssnor for, hvordan 
fordelingen er i resten af landet.  



• SMO: Medlemstallet i dicipliner er afgørende for bevilling af penge. Et medlem er et medlem, 
men hvad med, hvis der er eliteløbere etc. i klubberne, skal der så gives mere? Derudover kan 
en ny registrering give klubberne indblik i, om de har fremgang eller tilbagegang, og det er vigtigt 
i forbindelse med motiveringen af medlemmerne. Vi skal gøre systemet, så simpelt som muligt, 
og vi skal sikre, at vi trækker i samme retning. Vi vil også have en mulighed for at belønne dem, 
som gør noget ekstra. 

 
• Beslutninger 
• TK: Der skal laves en formular, som disciplinlederne skal indsende, hvor der skal være eks. 4-5 

parametre. TK vil i samarbejde med KB udarbejde denne. 
 

• SMO: Vil lave et oplæg til, hvordan et system kunne være for fordelingen af disse penge. 
 
d) Status på HHR processen, herunder ansættelse af sportschefen HN:  

• Processen fortsætter i HHR-regi – forventes genoptaget primo september. Bestyrelsen holdes 
informeret om fremdrift vedr. skiforbundets professionelle organisation, herunder inddrages 
bestyrelsen i de kommende beslutninger. 

 
e) DIF kongres 2005, i Aalborg HN:  

• Desværre har ingen mulighed for at deltage. 
 
f) Freestyle miljøets tiltag ny medlems registrering – oplæg fra kontoret TK:  
Dette er i relation til den nyoprettede freestyleklub. Nogle vil i den forbindelse have dobbelt medlemskab, og 
hvordan vil vi håndtere dette? Vi skal passe på, at vi ikke bliver snydt, og hvordan garderer vi os mod dette? 
Der er oplæg fra Anders Vang om kun, at betale kontingent til en af medlemsklubberne. Skal det være 
moderklubben eller nr. 2 klub, der betales hovedkontingent i? Vi skal have undersøgt, hvor mange klubber 
det egentlig drejer sig om.  
 
NJB: Vil gerne være med, i den daglige dialog omkring det.  
 
Beslutninger 
NJB og KB tager en dialog med freestylerne, og foreslår at kontoret bliver administrator for freestylerne. 
 
g) DIF’s Budgetmøde (fra forretningsordenen)  
Ingen kommentarer. Hvem deltager? 

 
h) DM’er:  
KB udarbejder en liste over denne sæsons DM’er. På næste bestyrelsesmøde behandles bestyrelsens 
repræsentation. Vi skal sørge for, at vi er repræsenteret og er synlige ved arrangementerne..  
 
i) Oplæg til kommende bestyrelsesmøder 
Planlægge hvert møde, så vi får en mødestruktur, hvor der er plads til at gå i dybden med et eller to større 
temaer/emner. Driftssager skal informeres ud pr. email inden møderne, således at bestyrelsens drøftelser 
kan koncentreres om de fremadrettede dispositioner og beslutninger af udviklingsmæssig karakter. Sidste 
punkt på dagsordenen bør være gennemgang af punkter til næste møde og hvem der skal lave oplæg. 
 
j) DDS og KB - NF 
NF: DDS vil gerne benytte KB/kontoret til løsning af administrative opgaver. De har lavet en liste over de 
opgaver og det skal undersøges nærmere hvordan kan det gøres samt om KB/kontoret har den fornødne 
ledige kapacitet i de perioder, hvor DDS ønsker opgaverne løst.   
Der foreligger ikke p.t. et aftalegrundlag omkring løsning af fællesopgaver, men bestyrelsen er enig i at DDS 
skal ydes støtten hvis KB/kontoret kan. I afklaringen af mulighederne, skal der indgå et budgetforslag.  
 
 
Beslutninger 
Vi/HHR skal have sat et møde op med DDS.  
 
k) Suppleant:  
Vi skal finde en ny suppleant, gerne med følgende profil: ”En kvinde i 30-erne fra Jylland”. Denne profil for 
både at tilgodese ligeberettigelsen og det geografiske aspekt. Nye suppleanter skal deltage i nogle møder, 
og have materiale tilsendt på resten af møderne. Det besluttes, at Leo får opgaven at finde en suppleant i 
Nordjylland. Gerne flere alternativer.  
 



6) Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale.  
TK: Ingen bemærkninger 
 
7) Evt. 
 
8) Er næste mødedato OK? 
Ikke alle kunne deltage, derfor er det flyttet frem til den 11. oktober 2005. 
 
Dagsorden til næste møde fra forretningsordenen: 
a) Vedtagelse af budget for, det kommende kalenderår (NJB). 
b) Godkendelse af oplæg til bestyrelsesseminaret (HN).  
c) Dagsordens punkter til næste møde fra forretningsordenen. 
d) Budget (NJB). 
e) Oplæg til bestyrelsesseminar. 
f)  DDS og KB. 
g) System for fordeling af budgetter til diciplinerne – SMO. 
h) Fordelingsnøgle – SMO. 
i)  Freestyle – måden det gøres på – NJB (KB). 
j)  Aktive konkurrenceløberes egenbetaling - KB og TK. 
 
Referent: Anette Christensen 


