
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 24.11.05 
 
Sted:  DSkif kontor, i Idrættens Hus. 
Klokken:  17.30 – 22.00. 
 
Indkaldte: Torben Klausen (TK), Henrik Nørgaard (HN), Nis J. Bennetzen (NJB), Frede 

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

Udenfor bestyrelsen: Kenneth Bøggild (KB), referent. 
 
Afbud:  Leo Libak Nielsen. 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen.  
2. Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste møde. 
3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalg og/eller forretningsudvalg. 

a. Budget 2006. 
b. Budget for disciplin aktiviteter, herunder fordeling af penge til disciplinerne. 

4. Behandling af beslutningssager. 
a. Fordeling af arbejdsopgaver. 
b. Status på HHR samt gennemgang af HHR-sammenskrivet. 
c. Godkendelse af disciplinteam, arbejdsopgaver, samt plan for det næste ½ år. 

5. Sager til drøftelse. 
a. Sammensætning af bestyrelsen efter næste repræsentantskabsmøde 2006. 
b. Program for bestyrelsesseminaret 2006. 

6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale. 
a. Status på markedsføring. 
b. Skitest. 

7. Eventuelt. 
a. Opdatering af møde og aktivitetskalenderen, herunder bestyrelsens repræsentation til DM. 

8. Er næste mødedato OK? 
 
1. Godkendelse af dagsorden  
Inden mødet var fremsendt dagsorden til bestyrelsen, som blev godkendt, med følgende kommentar:  

• Kommentar: 
o Punkt 3 i forretningsordenen for Dansk Skiforbunds dagsorden er til fremlæggelse af 

eventuelle økonomiske beslutninger i økonomiudvalget, siden sidste bestyrelsesmøde. 
Behandling af budgetter, regnskaber etc. skal behandles under punkt 4 eller punkt 5, i 
forretningsordenens dagsorden. 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 11.10.2005 
Det fremsendte referat fra sidste bestyrelsesmøde den 11.10.05 blev gennemgået, og godkendt uden 
kommentarer. 
 
3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget og/eller forretningsudvalget. 
Da DIF har valgt at omlægge revisionstilskuddet til en ny ordning, er samarbejdet med Dansk Skiforbund’s 
revisor Bent Ejsted (BE Revision) opsagt. Revision af regnskabet vil fremover blive udført af KPMG. 
Revisionen af regnskabet, vil ske indenfor den kollektive revisionsaftale, hvorfor ændringen til KPMG vil 
være omkostningsneutrale for Dansk Skiforbund. NJB og KB har gennemgået regnskabet for perioden, og 
det aktuelle regnskab indtil oktober 2005 blev fremlagt ved kasserer Nis J. Bennetzen: 

• Kommentar: 
o I forhold til budgettet for perioden er regnskabet belastet af underskud på udsendelse af 

SKImagasinet på ca. kr. 25.000 pr. udgivelse. 
o Regnskabet udviser et lille overskud på kr. 120.000, som dog er et underskud i forhold til 

budgettet. 
o Der må forventes et 0 resultat i 2005. 

• Beslutning 



o NJB og KB samarbejder fortsat omkring regnskabet således, at afslutningen af regnskabet 
kan ske umiddelbart efter regnskabsåret 2005. 

o KB forsøger at minimere tabet på udsendelse af SKImagasinet ved, at reducere 
udsendelsen til forskellige interessenter for Skiforbundet. 

 
3.a. Budget 2006: 
På bestyrelsesmødet den 11.10.2005 blev hovedtallene for budget 2006 fremlagt og godkendt. Det blev 
aftalt, at et detaljeret budget blev udarbejdet. Dette blev fremlagt og godkendt uden kommentar (se dog 
punkt 3b). 

• Beslutning: 
o Budgettet blev godkendt med de rettelser, som var foretaget siden sidste bestyrelsesmøde, i 

henhold til referatet fra mødet den 11.10.2005. Udsendelse vil ske primo december 2005. 
 
3.b. Budget for disciplinaktiviteter, herunder fordeling af penge til disciplinerne: 
På bestyrelsesmødet den 11.10.2005, blev der debatteret en ny fordelingsnøgle til fordeling af midlerne til 
disciplinerne. Det blev på dette møde aftalt, at arbejde videre med modellen, og om muligt forsøge at 
implementere modellen i regnskabsåret 2006. 

• Beslutning: 
o Da udpegningen af de kommende disciplinteams ikke er tilendebragt til den kommende 

sæson, besluttede bestyrelsen at fordelingen af fordelingspuljen i 2006 sker på samme 
vilkår som i 2005. Alle discipliner modtager derfor som udgangspunkt samme beløb i 2006 
som i 2005. 

 
 
4. Behandling af beslutningssager: 
 
4.a. Fordeling af arbejdsopgaver:  
På baggrund af Torben Klausens beslutning om, at stoppe som formand for Dansk Skiforbund, blev der 
udarbejdet en opgørelse over de opgaver, som TK løser i sin egenskab af formand. Dette er for at sikre en 
kontinuitet i forbundet, samt tilsikre at der sker en passende overlevering af opgaverne, indtil næste 
repræsentantskabsmøde. Der var en generel debat i bestyrelsen, omkring opgavernes placering og indhold, 
samt bestyrelsens tilstedeværelse i forskellige fora og arbejdsgrupper. 

• Kommentar: 
o TK’s kommentar til indholdet i de væsentligste formandsopgaver samt fordelingen:  

� Bestyrelsen er ansvarlig for elitearbejdet i Dansk Skiforbund, i forhold til Team 
Danmark og tilstedeværelse i elitenetværket. 

� HHR styregruppen. HHR-gruppen er inde i en operationel fase, hvor 
sammenskrivningen af HHR-dokumenter, bestyrelsens opgaver og værdi 
diskussionen er de primære opgaver, som ligger i styregruppen. TK opfatter på 
denne baggrund, at HHR-styregruppens sammensætning af 2 DIF-konsulenter, 
næstformanden og kontoret er passende. 

� FIS verdenskongressen 2010: Skal kongressen til Danmark er det vigtigt, at den er 
forankret i hele organisationen. Der er en del tilhørende opgaver i forbindelse med 
FIS kongressen, som skal løses i Dansk Skiforbund, samt opgaver som skal løses 
uden for forbundet, herunder udarbejdelse af ansøgningen (bitet) til FIS. De 
forbundne opgaver med FIS verdenskongressen behøves ikke, at være forankret i 
bestyrelsen. Dog skal bestyrelsen, være orienteret om alle forhold i forbindelse med 
kongressen. 

• Beslutning: 
o Suppleanten i bestyrelsen, Søren Essendrop, bliver spurgt om han vil være ansvarlig for det 

fremtidige elitearbejde i Dansk Skiforbund. 
o HHR-styregruppen bliver ikke suppleret med flere personer fra bestyrelsen, og vil derfor 

bestå af de 2 DIF konsulenter, Henrik Nørgaard og Kenneth Bøggild efter repræsentant-
skabsmødet 2006. Indtil repræsentantskabsmødet vil Torben Klausen fortsat være en del af 
HHR-styregruppen. 

o Henrik Nørgaard overtager, i samarbejdet med kontoret, arbejdet med at ansøge om, at få 
FIS verdenskongressen 2010 til København. FIS verdenskongressen 2010, skal forankres 



bredt i organisationen med de kommende disciplinteams, som ressourcepersoner. HN 
sammensætter en arbejdsgruppe med repræsentanter fra disciplinerne. 

o Øvrige opgaver overleveres til den nye formand, som vælges til det kommende 
repræsentantskabsmøde i 2006, indtil da varetager TK forsat disse opgaver herunder: 

� Udtalelser til pressen, samt diverse repræsentative opgaver 
 
4.b. Status på HHR samt gennemgang af HHR-sammenskrivet: 
HHR-styrregruppen har arbejdet på et sammenskriv af alle de dokumenter, som er fremkommet i forbindelse 
med den igangværende udviklingsproces i Dansk Skiforbund. På den baggrund debatterede bestyrelsen 
indholdet i sammenskrivet.  

• Kommentar: 
o Det nuværende sammenskriv mangler klarhed omkring Dansk Skiforbunds mission og 

vision. Øjeblikkets status er, at vi mangler en præcis mission for Dansk Skiforbund. 
o Det er bestyrelsens ansvar, at Dansk Skiforbund har en præcis mission og vision for sit 

daglige virke. 
o Det videre arbejde skal funderes på de input, som er kommet fra skiklubberne og det 

igangværende udviklingsprojekt. Der skal IKKE startes en ny proces, som erstatter det 
allerede udførte arbejde. 

o Det videre arbejdsforløb skal formidles og forankres i hele organisationen 
• Konklusion: 

o Bestyrelsen fastsætter en mission og vision for Dansk Skiforbund og bestyrelsens arbejde. 
På baggrund af dette indkaldes alle skiklubber til to seancer (en øst & en vest), inden 
repræsentantskabsmødet 2006, hvor indholdet i missionen og værdierne, skal debatteres 
blandt skiklubberne. 

o Mission og vision bliver hovedtema på bestyrelsesseminaret i februar 2006. 
 

4.c. Godkendelse af disciplinteams, arbejdsopgaver, samt plan for det næste ½ år: 
I forbindelse med det igangværende arbejde med, at sammensætte disciplinteams blev en bruttoliste, og 
plan for den kommende periode fordelt på mødet. Listen blev kort gennemgået. På baggrund af dette, blev 
det aftalt at bestyrelsen, skulle komme med rettelser og tilføjelser til bruttolisten for derefter, at kontakte de 
anførte personer. Da bilagene blev udleveret på mødet, blev planen for den kommende periode ikke 
debatteret. 
 
5. Sager til drøftelse: 
 
5.a. Sammensætningen af bestyrelsen efter næste repræsentantskabsmøde 2006 
Dette punkt blev flyttet til bestyrelsens arbejdsdag den 7.januar 2006, hvor DIF’s udviklingskonsulenter vil 
facillitere en proces omkring bestyrelsens arbejdsopgaver, sammensætning og forpligtelser. 
 
5.b. Program for bestyrelsens udviklingsseminar 2006 
Stedet for bestyrelsens udviklingsseminar i februar 2006 blev debatteret. På baggrund af denne debat blev 
det besluttet, at udviklingsseminaret skal afvikles i forbindelse med den samlede uge 7 tur i Italien. 
Programmet udarbejdes på baggrund af det udleverede rejseprogram. Se i øvrigt punkt 4b. 
 
6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale: 
Metoden for udsendelse af materialet blev gennemgået, og det blev besluttet, at alt materiale udsendes som 
hardcopy, senest 3 dage før bestyrelsesmødet, gerne til modtagelse før en weekend. Inden mødet var 
fremsendt bilag og informationer om markedsføringstiltag og skitest 06/07. På mødet blev redegjort for de 
mulige økonomiske, forpligtelser i forbindelse med afviklingen af skileg: 
Det fremsendte materiale blev debatteret: 

• Kommentarer: 
o Skitest 06/07: 

� Bestyrelsen ser at skitesten kan blive et væsentligt aktiv for Dansk Skiforbund 
� Bestyrelsen ønskede en økonomisk oversigt over skitesten, inden aktiviteten 

igangsættes. 
o Markedsføringstiltag: 

� Der var ingen kommentar til markedsføringstiltagene, siden sidste bestyrelsesmøde. 
o Skileg: 



� Bestyrelsen ser denne aktivitet som væsentlig for Dansk Skiforbund, og bevilliger en 
garanti på maksimalt kr. 40.000,00. Der skal dog arbejdes på, at projekter bliver 
omkostningsneutralt for Dansk Skiforbund. 

 
7. Eventuelt: 
 
Møde- og aktivitetskalender: 
Inden mødet var fremsendt møde- og aktivitetskalender for den kommende sæson 05/06. Bestyrelsen vil 
være repræsenteret ved følgende DM’er: 

• Nordic   (Frede Johansen) 
• Alpin   (Leo Libak Nielsen) 
• Freestyle/Snowboard (Kenneth Bøggild, repræsenter bestyrelsen) 
• Telemark  (Åben) 

 
Repræsentantskabsmøde 2006: 
Repræsentantskabsmødet 2006 afvikles den 22. april 2006 i Århus. Kontoret booker og udsender materiale i 
henhold til lovene. 
 
Ski folke- & gymnasiumskole i Norge: (HN deltog ikke i dette orienteringsemne).  
TK orienterede om, at Jørgen Kilsgaard i forlængelse af orienteringen på repræsentantskabsmødet 2005, 
havde fået kontakt til en potentiel skole, som kan håndtere de ældste klasser og gymnasiumniveau, som en 
international linie. Det blev aftalt, at bestyrelsen vil følge projektet med interesse, og i øvrigt afvente et oplæg 
fra Jørgen Kilsgaard vedrørende det reelle indhold, samt forventningerne til Dansk Skiforbunds involvering. 
 
 
Dagsordenspunkter til næste bestyrelsesmøde (15.2.2006 – 18.2.2006) 

• Punkter udover de faste fra forretningsordenen: 
o Fastsættelse af mission og vision for Dansk Skiforbund 
 

Næste bestyrelsesmøde: Næste ordinære bestyrelsesmøde er bestyrelsesseminaret 15.2.2006 – 18.2.2006. 
Der afvikles dog en arbejdsdag for bestyrelsen, den 7. januar 2006, hvor punkt 5.a. vil være hovedtema. 
 


