
Referat af bestyrelsesmødet mandag den 20.11.2006 
 
Sted:  DSkiF’s kontor i Idrættens Hus. 
Klokken:  14.00 – 22.00. 
 
Indkaldte: Henrik Nørgaard (HVN), Leo Libak Nielsen (LLN), Nis J. Bennetzen 

(NJB), Frede Johansen (FJ), Nikolaj Fjellvang (NF) og Henrik S. 
Jensen (HSJ), Søren Stausholm (SMO), Lars K. Madsen 
(LKM(Suppleant)).  

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

1. Godkendelse af dagsordenen. 
2. Gennemgang og godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde. 
3. Opfølgning på sager som har været behandlet i økonomiudvalget og/eller 

forretningsudvalget. 
4. Behandling af beslutningssager. 

a. DSkiF’s bestyrelseskontakt til disciplinteams. 
i. Hvilke bestyrelsesmedlemmer har kontakt til hvilke disciplinteams. 

b. Medlemskoncept. 
5. Sager til drøftelse. 

a. Mediapolicy. 
b. Punkter til bestyrelsesseminaret i januar 2007 (Bruttoliste). 
c. DSkiF’s elitearbejde mod OL 2010 & 2014. 
d. DSkiF’s hvidbog/årbog, afslutning af HHR-projektet. 
e. Resultater af gennemførte midtvejsmøder. 

6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale. 
7. Eventuelt. 

a. Dansk VM-deltagelse 2007. 
b. Hvilken nationalmelodi skal bruges ved sejrsceremonier? 

8. Er næste mødedato OK? 

 
1. Godkendelse af dagsordenen: 
Inden mødet var der fremsendt dagsorden og orienteringsmateriale til bestyrelsen. 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 11.10.2006: 
Referatet fra bestyrelsesmødet 11.10.2006 blev godkendt uden kommentarer. 
 
3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget og/eller forretningsudvalget: 
Der er ikke afviklet møder i økonomiudvalget og/eller forretningsudvalget. 
Forbundets kasserer NJB, orienterede om det udleverede forecast og år-til-dato regnskab:  

• Kommentar (NJB): 
o Det forventes at NJB & KB i fællesskab har et foreløbigt årsresultat klar til 

bestyrelsesseminaret i januar 2007. 
o Ikke brugte midler i DT vil blive overført til næste regnskabsår. 
o Der forventes et mindre overskud på skieventen 2006. 
o Anja Bolbjerg sagen er endt med forlig, hvorved sagen hermed er afsluttet. 

• Beslutning: 
o Bestyrelsen vil behandle det foreløbige regnskab for 2006, på 

bestyrelsesseminaret i januar måned. 
 
4. Behandling af beslutningssager: 



 
4.a. DSkiF’s bestyrelseskontakt til disciplinteams. 
For at tilsikre den fornødne politiske forankring i DT, var der i det oprindelige oplæg til DT 
beskrevet, at alle DT skulle have en DSkiF bestyrelseskontakt, via et navngivent 
bestyrelsesmedlem. Alle DT er nu konstitueret, hvorfor de enkelte DT fik tilknyttet følgende 
bestyrelseskontaktperson: 

• Freestyle: Bestyrelsesmedlem Henrik S. Jensen 
• Telemark: Næstformand Leo Libak Nielsen 
• Alpint: Suppleant Lars K. Madsen. 
• Snowboard: Formand Henrik Nørgaard 
• Nordisk: Vacant (kontoret)  

 
De enkelte politiske kontakter vil tage kontakt til DT i samarbejde med breddekonsulent Klavs 
Klavsen. Bestyrelsesmedlemmernes ansvar er, at tilsikre den fortsatte strategiske udvikling, i 
henhold til det besluttede handlingsprogram for DT. 
 
4b. Medlemskoncept. 
I forlængelse af dialogen på repræsentantskabsmødet 2006 omkring skikort.dk og det 
generelle medlemskoncept, har bestyrelsen på bestyrelsesmødet i juni måned 2006 behandlet 
de input, som kom fra repræsentantskabsmødet 2006. På baggrund af dette havde bestyrelsen 
bedt DSkiF’s marketingkonsulent Anette Christensen (AC) om, at udarbejde en plan for et 
eventuelt videre arbejde med et nyt medlemskoncept. KB præsenterede bestyrelsen for de 
tanker, som AC havde gjort sig omkring et eventuelt nyt medlemskoncept. 

• Kommentar: 
o Et eventuelt nyt medlemskoncept skal være målrettet DSkiF’s direkte 

interessenter, dvs. forbund til klub og klub til medlem. 
o Der skal foretages en undersøgelse i klubberne for, at afklare behovet og 

eventuelle ønsker til et medlemskoncept. 
• Beslutning: 

o AC undersøger interessen for et nyt medlemskoncept hos klubberne. 
o Oplæg udarbejdes af AC i samarbejde med SMO & NJB på baggrund af 

undersøgelsen. Beslutningspapirer udsendes forud for og drøftes på 
bestyrelsesseminaret i januar 2007. 

 
5. Sager til drøftelse: 
 
5.a. Mediepolicy 
HSJ har foretaget en rundringning til et udvalg af skiklubber, omkring holdningen til DSkiF’s 
forbundsblad, SKImagasinet. I sin undersøgelse har HSJ taget udgangspunkt i erfaringerne fra 
DSkiF’s repræsentantskabsmøde 2006. HSJ fremlagde resultaterne af undersøgelsen: 

• Kommentarer til undersøgelsen: 
o Små og mellemstore klubber: 

� Flere klubber mener at bladet er et væsentlig aktiv, og skal bibeholdes. 
� Det nuværende blad har ikke den fornødne kvalitet (indhold). 
� Enkelte klubber ønsker bladet afskaffet, pga. omkostningerne, samt at 

kommunikationen skal foregå via elektroniske nyhedsbreve. 
o Store klubber 

� Der er ikke enighed i de store klubbers bestyrelser, om bladet skal 
fortsætte eller lukkes. 

• Konklusionen på undersøgelsen 
o Generelt ønsker klubberne et skriftligt medie, som formidler information om 

sporten og aktiviteterne i forbundet og klubberne. 
• Generelle kommentarer: 

o Der blev må mødet præsenteret et alternativ til nuværende bladløsning. 
o I den kommende bladforhandlingsrunde, skal bladmarkedet undersøges for 

yderligere alternative løsninger. 



o  
o Prisen for klubberne for en eventuel ny bladløsning må som udgangspunkt ikke 

stige i forhold til det nuværende bladkontingent på kr. 50 pr. husstand.. 
• Konklusion: 

o På grundlag af de indkomne tilkendegivelser fra klubberne, behandler 
bestyrelsen emnet ud fra den betragtning at der fortsat i fremtiden skal udgives 
et medlemsblad.  

o HVN følger op vedr. genforhandling med Aller Int. samt i forhold til den løsning, 
der blev præsenteret på mødet.  

o AC undersøger mulighederne for alternative bladløsninger. HSJ er politisk 
sparringspartner. 

o Emnet vil blive behandlet på bestyrelsesseminaret i januar 2007. Derefter vil et 
forslag til fremtidig bladløsning blive forelagt til repræsentantskabets beslutning 
i april 2007. 

 
 
5.b. Punkter til bestyrelsesseminaret i januar 2007 (Bruttoliste). 
På baggrund af bestyrelsens årsplan og generelle målsætning blev følgende emner foreslået til 
behandling på bestyrelsesseminaret i januar 2007: 
Bestyrelsesseminar emnebruttoliste: 

• Eventuelt nyt medlemskoncept. 
• Bladaftale og mediestrategi. 
• Regnskab 2006 samt allokering af eventuelle ekstra midler. 
• Tilpasning/ændring af DSkiF’s vedtægter. 
• Disciplinteams oplæg til sportslig strategiplan. 
• Bestyrelsens sammensætning efter repræsentantskabsmødet 2007.  

 
5.c. DSkiF’s elitearbejde mod OL 2010 og 2014. 
I forbindelse med de nye udtagelseskrav til OL, samt det igangværende arbejde med 
disciplinteams fokus på elitearbejde, har der været lidt usikkerhed iblandt atleter, 
ledere/trænere og forældre omkring DSkiF’s sportslige ambitioner og målsætning, herunder 
også de økonomiske og praktiske rammer for elitearbejdet. 

• Kommentarer: 
o Der er behov for en klar udmelding omkring de sportslige ambitioner og 

muligheder i DSkiF. 
• Konklusion: 

o Der indkaldes til et samlet møde, hvor alle interessenter vil være inviteret. På 
det samlede møde vil følgende forhold blive belyst: 

� Hvad er de sportslige ambitioner. 
� Hvad skal atleterne kunne yde for at indfri ambitionerne. 
� Rammerne for eliteidræt i DSkiF. 
� Mulighederne, herunder de finansielle. 
� Afklaring af den fælles reference for det endelige mål. 

o Mødet skal om muligt afvikles inden sæsonstart 06/07. KB har lead på at finde 
et egnet tidspunkt. 

 
5.d. DSkiF’s hvidbog/årbog, afslutning af HHR-projektet. 
På bestyrelsesseminaret 2006 blev det besluttet, at DSkiF skulle udgive en hvidbog/årbog, 
som afslutning på HHR-projektet. Bogen skulle være et samlet ”værk” over de aktiviteter og 
politiker, som er forankret i DSkiF, og tillige fungere som dokumentation i forbindelse med 
afslutningen af det igangværende HHR-projekt. Hvidbogen/årbogen skulle udsendes medio 
januar 2007 med sidste nr. af SKImagasinet for sæson 06/07. 

• Kommentarer: 
o Der er ikke tilgået fornødent materiale til redaktionen fra disciplinteams og 

øvrige bidragydere til at bogen kan færdiggøres rettidigt. 
• Konklusion: 



o Der søges udarbejdet artikler inden deadline til SKImagasinet januar 2007 
nummeret, som dækker de væsentligste emner: 

� Mission, vision og kerneområder. 
� Code of conduct. 
� DSkiF’s placering i den samlede danske skiverden. 

o Det samlede ”værk” udarbejdes henover sommeren 2007, til udsendelse 2. 
halvår 2007. 

 
5.e. Resultater af gennemførte midtvejsmøder. 
HVN har gennemført midtvejsmøder i Hobro og Brøndby i weekenden den 18. & 19. november 
2006. Mødet i Vejle måtte aflyses pga. for få deltagere. Alle DSkiF’s skiklubbers formænd og 
bestyrelser var inviteret. Samlet deltog 10 klubber i møderne. Fem skiklubber i Hobro og fem 
skiklubber i Brøndby. Samlet repræsenterede de fremmødte ca. 35% af det samlede antal 
medlemmer i DSkiF. Inden mødet have alle deltagere modtaget et spørgeskema, som skulle 
skabe grundlaget for den forventede dialog på mødet. I København deltog ligeledes NJB, KB og 
DIF-konsulent Tom Jensen. 

• Kommentarer: 
o De fremmødte oplevede initiativet til møderne som positivt, men undrede sig 

over det manglende fremmøde. 
o Tilbagemelding fra mødet/spørgeskemaet: 

• Skal Dansk Skiforbund hedde; ”Danmark’s Ski- & Snowboard forbund” 
(DSSF)? 

� Der var ikke ønske om, at DSkiF skulle ændre navn til DSSF 
� Dog kunne man ændre til Danmark’s Skiforbund 
� Under DSkiF kunne stå de enkelte discipliner. 

• Kan kontingentet stige mod, at stigningen går til sporten? 
� Der var ikke tilslutning til en stigning af DSkiF’s kontingent, dog ville 

alle gerne have, at der gik flere penge til sporten. 
• Skal DSkiF fortsat have et forbundsblad? 

� Deltagerne på midtvejsmøderne ønskede fortsat et forbundsblad. 
• Alternativ bladløsning kunne være, at medlemmerne hentede bladet lokalt 

for derved at spare portoen. Er der interesse for denne løsning? 
� Der var ikke interesse for denne løsning. 

• DSkiF arbejder på en fælles WEB-løsning, som kan tilbydes klubberne. Omk. 
vil være kr. 1.500,00 per klub. Er der interesse i en fælles WEB-løsning? 

� Der var interesse for et fælles WEB-tilbud, men prisen skulle tilpasses 
klubbernes størrelse. 

• Skal DSkiF’s kontingentstruktur forenkles, via et samlet kontingent, som 
dækker blad- og DSkiF’s kontingent? 

� Der var ikke p.t. interesse for et samlet kontingent, men på sigt kan 
det blive aktuelt – under forudsætning af at der ikke er indeholdt en 
skjult kontingentstigning. 

• Skal DSkiF’s repræsentantskabsmøde forsat afvikles, i en fast tre-turnus 
øst/vest for Storebælt? 

� Hvis midtvejsmøderne bliver skrevet ind i lovene, og afvikles øst/vest 
kan bestyrelsen overveje at stille forslag om at 
repræsentantskabsmødets turnus udskrives af lovene. 

• Generelt: 
o Det var blevet modtaget positivt fra skiklubberne, at der var blevet indkaldt 

til midtvejsmøderne med dialog mellem forbund g klubber. 
o Midtvejsmøderne er også en god chance for dialog mellem klubberne. 
o Midtvejsmøderne er således blevet et inspirationsforum for bestyrelsen og 

klubberne. 
• Konklusion: 

o Lovene tilpasses så gennemførelse af midtvejsmøderne, bliver en del af 
DSkiF’s faste årlige mødeaktivitet. 



 
 
6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale: 
 
KB gav en kort afmelding fra det afviklede Team Danmark (TD) Elitelederseminar 11. 
november 2006. Alle DT var tilbudt deltagelse, men kun Nordisk DT havde mulighed for at 
deltage. 

• Kommentar: 
o TD er blevet opdelt i 7 teams, som refererer direkte til Direktør Michael 

Andersen. 
o Kvalifikation til OL betyder ikke automatisk støtte fra TD. Her vil den enkeltes 

atlets resultat muligheder blive individuelt vurderet. 
� TD støtter forsat kun potentielle medaljevindere. 

o TD arbejder for at udbrede kendskabet til elitekommunerne i de nye 
kommuner. 

• Målet er 30 elitekommuner i Danmark (p.t. 8 ud af 96). 
o TD’s aldersrelaterede træningskoncept (ATK) er startet i første omgang med 

4 specialforbund. Der vil være en ny ansøgningsrunde i foråret 2007 samt til 
efteråret 2007. 

o Elitekommunen Esbjerg præsenterede deres koncept og redegjorde kort for 
deres erfaringer. 

• Konklusion: 
o DSkiF skal tilsikre, at ansøgning om deltagelse i AKT-projektet bliver mulig. 

 
7. Eventuelt: 
 
7.a. Dansk VM-deltagelse 2007. 
I 2007 afvikles der VM i alle discipliner. DSkiF stiller med atleter i alle discipliner: 
 
Alpint: 
Longlist by numbers: 
Herrer:  
Slalom:  4 deltagere  
Storslalom:  4 deltagere  
Super-G:  1 deltager  
Styrtløb:  1 deltager  
Damer:  
Slalom:  3 deltagere  
Storslalom:  3 deltagere  
Nordisk: 
Longlist by names: 
Jonas Thor Olsen 
Martin Møller (Har nu meldt afbud) 
  
Freestyle: 
Longlist by numbers: 
Numbers of male athletes: 8 
Numbers of female athletes:  3 
Numbers of coaches:  2 

 
 
Snowboard: 
Longlist/shortlist by names: 
Julie Lundholt 
 
Telemark: 
Forudtaget: 
Troels Tore Larsen 
Julie Duedahl 
Mathias Madsen 
 
Bruttoliste: 
Anders Kunze 
Kristian Damgaard 
Junior: 
Thomas Bergfors 
Kristian Aamund 
Line Lyndgård 

 
Udtagelsen af atleter er ikke afsluttet, hvorfor det endelige antal deltagere og hold ikke er sat. 

• Kommentarer: 
o Bestyrelsen og DT skal vurdere behovet for antallet af ledere og trænere til 

VM. 
o Tidligere alpin landstræner Sven Ullrich, støtter alpint DT med arbejdet 

omkring VM. 



o Grønland har ikke vist interesse for at deltage i VM 2007. KB bekræfter dette 
pr. brev til GSkiF. 

o Freestyle DT har afviklet VM-udtagelse i SCH, som en træningslejr. 
• De udtagne Freestyle atleter, skal inden endelig udtagelse deltage i et 

antal internationale stævner. 
 
7.b. Hvilken nationalmelodi skal bruges ved sejrsceremonier? 
Der har været interesse fra atleterne om, at ”Det er et yndigt land”, benyttes som national 
melodi i forbindelse med sejrsceremonier. I dag er ”Kong Christian…” den officielle Danske 
nationalmelodi. KB blev bedt om, at undersøge hos DIF, hvilken melodi de anbefaler, hvorefter 
DSkiF følger denne anbefaling. 
  
 
8. Næste mødedato: 
Næste bestyrelsesmøde er bestyrelsesseminaret i perioden 09. – 13. januar 2007. 
 
 
Dagsordens punkter til næste bestyrelsesmøde: 
 
Punkter udover de faste fra forretningsordenen, se punkt 5.b. 
 


