
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 11.10.05 
 
Sted:  Mødelokalet M12, i Idrættens Hus. 
Klokken:  17.30 – 22.00. 
 
Indkaldte & deltagere: Torben Klausen (TK), Henrik Nørgaard (HN), Nis J. Bennetzen (NJB), Frede 

Johansen (FJ), Søren Mølgaard (SMO), Nikolaj Fjellvang (NF). Leo Libak 
Nielsen (LLN) 

Udenfor bestyrelsen: Kenneth Bøggild (KB), referent. 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat 
3. Økonomi og vedtagelse af budget for det kommende kalenderår 
4. HHR oplæg, status på forløbet 
5. Godkendelse af oplæg til bestyrelsesseminaret 
6. DDS og KB 
7. Fordelingsnøgle til fordeling af midler til disciplinerne 
8. Freestyle kommunikation og samarbejde 
9. Elitestøtte i DSkif 
10. Eventuelt 
11. Dagsordens punkter til næste bestyrelsesmøde 

 
1. Godkendelse af dagsorden  
Inden mødet var fremsendt dagsorden til bestyrelsen, som blev kommenteret: 

• Kommentar: 
o TK: Punktet ”godkendelse af referat” manglede i den fremsendte dagsorden. 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 10.08.2005 
Det fremsendte referat fra sidste bestyrelsesmøde den 10.08.05 blev gennemgået, og godkendt med 
følgende kommentar: 

• Kommentar: 
o Referatet skal udarbejdes, og udsendes til klubformændene, ca. 14 dage efter afholdelse af 

bestyrelsesmødet. Indenfor denne periode har bestyrelsen 1 uge til, at gennemse og 
godkende referatet. Der tilstræbes, at referatet er på ca. 3 sider. 

 
3. Økonomi og vedtagelse af budget for det kommende kalenderår: 
Til mødet blev udleveret en ny regnskabsskabelon, hvor budget for indeværende år var fordelt på konti og 
delt ud på 12 måneder. Den nye regnskabsmodel er opbygget, som et bruttoregnskab med alle udgiftsposter 
oplistet. Status på økonomien er, at forbundet udviser et underskud, år til dato på kr. 77.000,00 i forhold til 
budgettet. 

Økonomi 
• Kommentar til økonomi: 

o NJB kommentar til det fremlagte regnskab: 
o Elektronisk fakturering og opfølgning er indført. 
o Budgettet for 2005 er ikke vægtet i forhold til sæsonudsving. 
o Regnskabet udviser et retvisende billede af DSkif økonomi 
o Der kan forventes et 0 resultat for regnskabsåret 2006. 

o KB: Marketing konsulenten har generet ca. kr. 120.000,00 i ekstraordinære indtægter 
• Beslutning: 

o Der udarbejdes en regnskabsmodel, som opsummerer alle hovedkonti. Regnskabet til 
repræsentantskabet og DIF bibeholdes som et bruttoregnskab. 

o Marketingkonsulenten, Anette Christensen skal have egne midler i indeværende budget 
periode, i henhold til det fremsendte udgiftsbudget for marketingkonsulentens arbejde. Disse 
midler skal findes ved, at justere i det eksisterende budget. Det samlede budget for 
regnskabsåret 2005, kan ikke overskrides ved denne justering. 

o NJB & KB gennemgår regnskabet og aftaler det videre forløb. 
Budget: 
Et budgetforslag for 2006 med hovedtal blev udleveret. Budgetforslaget var lavet på baggrund af årets 
resultat, og de forventninger som ligger til det kommende regnskabsår. Ligeledes blev der udleveret et 
fremskrevet budget for 2007. Det forventes at DSkif egenkapital udviser et lille plus på kr. 150.000,00 
ultimo 2007. De forskellige budgetposter var til debat, og følgende kommentar fremkom under debatten. 
• Kommentar til budget: 



o I budgetforslaget er hensat 75.000 til udvikling af ny WEB løsning. Bestyrelsen stillede 
spørgsmålstegn ved, om dette er tilstrækkeligt til, at opnå en gennemarbejdet 
tilfredsstillende løsning for DSkif. Emnet belyses nærmere, senest i forbindelse med 
bestyrelsesseminaret. 

o I budgettet for det kommende år, skal kun de discipliner (Alpint & Nordisk), som har optjent 
FIS-penge have del i FIS-midlerne. 

o Det skal synliggøres i budgettet, hvordan midlerne er fordelt, herunder marketing og penge 
til disciplinerne.  

• Beslutning: 
• I budgettet for 2006, er følgende budgetforhold gældende: 

o Det skal synliggøres, hvordan pengene er fordelt i 2006. 
o Hovedtallene i budgettet blev godkendt, og der udarbejdes detaljeret budget til 

godkendelse. 
o Senest ved udgangen ved udgangen af 2007 er DSkif egenkapital kr. +150.000,00. 

 
4. HHR Oplæg, status på forløbet: 
Der er afholdt møde i HHR- arbejdsgruppen i efteråret, hvor der på dette møde blev der gjort status over 
processen. Der blev lavet en opgørelse over det arbejde, som er på faldet plads omkring udpegningen af 
disciplinlederne. På baggrund af dette var der rundsendt en prioriteringsliste til bestyrelsen, med de opgaver 
som skulle løses. På bestyrelsesmødet var der en længere debat omkring de muligheder, DSkif havde for 
udpegning af disciplinledere, og den videre proces omkring HHR. Da det har været vanskeligt, at finde 
enkeltpersoner til, at løfte opgaven som disciplinleder, blev disciplinstrukturen debatteret. Ligeledes har der 
været en debat i nogle skiklubber omkring indholdet i 2010-rapporten og den generelle HHR-proces . 

• Kommentar: 
o Der var debat om hvorledes vores disciplinteams kan opbygges – udviklingsprocessen 

fortsætter i HHR-regi. 
o Bestyrelsen gennemgik kort det modtaget oplæg fra Skiklubben Hareskov, som bestyrelsen 

havde modtaget på mail. 
o Input fra aktive alpinløbere er, at der mangler en præcis definition på de opgaver og den 

kurs, som er lagt for de enkelte discipliner. Klubberne er generelt usikre på udviklingen i 
DSkif, idet konklusioner i diverse rapporter og HHR-mødereferater ikke er sammenskrevet. 

o Der skal ske en skarpere, og mere målrettet kommunikation til skiklubberne omkring 
bestyrelsens arbejde, og løbende status på HHR-processen. 

• Beslutning: 
o Et statement udarbejdes til klubformændene. Det vil være sammenstykket af den samlede 

dokumentation, som er udarbejdet i forbindelse med HHR-processen, herunder referatet fra 
bestyrelsesseminaret 2005, og det afviklede udviklingsseminar og repræsentantskabsmødet 
2005. 

o Kontoret og bestyrelsen skal udarbejde en kommunikationsplan for det videre arbejde med 
strategi og udvikling af DSkif. 

o Kontoret sender en begrundet kvittering til Skiklubben Hareskov ved Finn Svendsen. 
o Kontoret og bestyrelsen arbejder for, at skaffe teammedlemmer til disciplinteams på 5 – 7 

personer per disciplin. 
 
5. Oplæg til bestyrelsesseminaret: 
Bestyrelsen for Dansk Skiforbund har tidligere afviklet det årlige bestyrelsesseminar i primo/medio december 
eller januar måned. Der har været debat i bestyrelsen omkring flytning af bestyrelsesseminaret til den store 
klubtur i uge 7. Det er for at få mere kommunikation med klubberne samt, at få mulighed for, at møde flere 
medlemmer og skiklubber i det ”rette” element. 

• Kommentar: 
o Et emne til bestyrelsesseminaret skal være en samlet kommunikationsstrategi. 
o Ref. DIF kan ikke deltage på bestyrelsesseminaret i februar.  

• Beslutning: 
o Kontoret arbejder på, at arrangere et bestyrelsesseminar i uge 7 fra tirsdag aften til lørdag 

aften i Folgárida, Italien. 
o Kontoret indkalder DIF og bestyrelsen til en arbejdsdag omkring HHR i januar eller februar 

2006. 
o Oplæg til bestyrelsesseminar udarbejdes til næste bestyrelsesmøde (HN & KB) 

 
6. DDS og KB: 
Der har været en løbende debat omkring Den Danske Skiskole og Dansk Skiforbunds daglige samarbejde.  
Et møde omkring dette har været planlagt, men ikke afviklet. 



• Kommentar & beslutning: 
o Opfølgning er henlagt til det kommende HHR-styregruppemøde i oktober. 

 
7. Fordelingsnøgle til fordeling af midler til disciplinerne: 
På sidste bestyrelsesmøde blev fordelingspuljen til disciplinerne diskuteret. Debatten i bestyrelsen gik på, 
om fordelingen af pengene kan ske på en mere gennemskuelig facon. Det skal tilgodeser de visioner og 
målsætninger bestyrelsen har for DSkif. På baggrund af denne debat blev det aftalt på bestyrelsesmødet 
den 10.08.2005, at SMO udarbejdede et forslag til en fordelingsnøgle. Dette forslag til en ny fordelingsnøgle, 
skabte grundlag for en dialog om emnet. Fordelingsforslaget opdeler det tildelte beløb i en administration og 
mødedel. Resten af puljen skal fordeles efter medlemstallet i disciplin, og de aktiviteter, som er i disciplinen. 

• Kommentar: 
o Kernen i forslaget til fordeling af disciplin midlerne er, at belønne de discipliner, som følger 

den overordnede målsætning fra DSkif. Specielt målet om, at få flere medlemmer og 
tiltrække aktive unge. Ligeledes skal aktiviteter, som støtter fællesskabet belønnes. 

o SMO: Det er vigtigt, at fordelingsnøglen er enkel og i overensstemmelse med DSkif visioner 
og målsætninger. 

• Beslutning: 
o SMO udarbejder et kort memo omkring tanken bag forslaget til distribution. Det er til brug i 

forbindelse med indhentelse af oplysningerne fra de største skiklubber. 
o Kontoret indhenter disciplinfordeling på 5 af de største skiklubber i Danmark for, at teste den 

forslåede fordelingsnøgle i forhold til den nuværende fordeling. 
 
8. Freestyle kommunikation og samarbejde: 
For at aktivere energien i freestyle- og snowboard miljøet, og for at tilgodese de interesser, der er i miljøerne, 
har der været en løbende dialog med freestyle- og snowboardmiljøet i Danmark. Til mødet blev udleveret et 
oplæg fra DST, hvor de opfordrede til et tættere samarbejde, og mere interesse fra DSkif omkring 
snowboardere i Danmark.  

• Kommentar & beslutning: 
o Freestyle og Snowbord miljøet er vigtigt for DSkif’s fremtid. Samarbejdet skal prioriteres højt. 
o Der er aktiviteter i gang omkring samarbejde om freestyle og snowboard DM 2006 i uge 6. 
o Emnet bliver genoptaget til næste bestyrelsesmøde. 

 
9. Elite støtte i DSkif: 
På baggrund af tidligere debat omkring DSkif aktive økonomiske involvering i eliteløbernes satsning mod 
VM, World Cuppen og OL, var der på seneste møde lagt op til en debat omkring dette emne.  
På sidste bestyrelsesmøde blev det aftalt, at udarbejde et forslag til faste retningslinier for økonomisk støtte 
til eliteløberne i forbindelse med Team Danmark ansøgninger. 

• Kommentar & beslutning: 
o Dette emne bliver behandlet på et senere bestyrelsesmøde. 

 
10. Eventuelt: 

• Disciplin økonomi: 
I disciplinudvalgene har der været stillet spørgsmål om der kan overføres ikke brugte midler fra et 
regnskabsår til det næste. 

• Konklusion på disciplin bemærkningen: 
o Bevilligede penge fra hovedkassen, kan ikke overføres til næste regnskabsår. Egne 

indtjente penge, ud over det bevilligede beløb, kan overføres til følgende regnskabsår.  
• FIS internationale kongres i 2010: 

Siden efteråret 2004, har DSkif været i dialog med FIS omkring afholdelse af FIS verdenskongres i 2010. 
Ansøgningen om værtskabet får støtte af Københavns Turistråd (WOCO) og DIF. Afviklingen af FIS 
verdenskongressen forventes, at være omkostningsneutral for DSkif.  

• Konklusion på 2010 kongressen: 
o Bestyrelsen og kontoret arbejder videre med, at få kongressen til København i 2010 (TK & 

KB). 
• Løberaftalen med Johnny Albertsen: 

Løberkontrakten med Johnny Albertsen (JA) for den nye støtteperiode er ikke underskrevet. Dette skyldes 
forhandlinger med JA omkring finansierings formen, af egenbetalingen. 

o HN: Det er ikke tilfredsstillende. Det var aftalt på to bestyrelsesmøder, at aftalen gældende 
fra 01.08.05, skulle på plads inden udbetaling af midler til JA. 

• Konklusion på løberaftalen med Johnny Albertsen 



NF færdiggør i samarbejde med kontor, samarbejdsaftale med JA. Bestyrelsen har besluttet at acceptere, at 
JA i stedet for at stille anfordringsgaranti opfylder sine forpligtelser over DSKIF, ved at indgå sponsoraftaler, 
der dækker det beløb som DSKIF er forpligtet til at dække over for TD. 
 
 
11. Dagsordenspunkter til næste bestyrelsesmøde: 

• Punkter udover de faste fra forretningsordenen: 
o Fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelsen. 
o Sammensætning af bestyrelsen efter næste repræsentantskabsmøde i 2006. 
o Opdatering af møde og aktivitetskalenderen, herunder bestyrelsens repræsentation til DM. 
o Program for bestyrelsesseminaret 2006. 
o Budget for disciplin aktiviteter, herunder fordeling af penge til disciplinerne. 
o Status på HHR, samt gennemgang af HHR-sammenskrivet. 
o Status på markedsføring. 

 
Næste bestyrelsesmøde: Næste ordinære bestyrelsesmøde er bestyrelsesseminaret. Det blev aftalt at finde 
en dato til et ekstraordinært møde i november, idet der ellers ville gå for lang tid inden næste møde i forhold 
til de opgaver, der forligger p.t. 


