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Dansk Skiforbunds Repræsentantskabsmøde d. 17. maj 2008. 

Atletion A/S, Stadion Allé 70, 8000 Århus C 
 
 
Henrik Nørgaard bød alle klubber velkommen til mødet og håbede, at man ville få en god 
og konstruktiv dialog omkring de ting, der var på standarddagsordenen.  
  
 

1. Valg af dirigent 
 

Bestyrelsen pegede på Steen Frandsen som dirigent. 
 
Steen Frandsen takkede for valget og konstaterede, at der var varslet møde i november 
2007 og februar 2008, inklusive på hjemmesiden, samt 30. april 2008 med dagsorden, 
valgforslag osv. Kunne derfor konstatere, at mødet var lovligt.  

 
 
2. Beretning af formanden 

 
Henrik Nørgaard fortalte, at han ikke ville læse den tilsendte beretning op, men derimod 
give en kort generel indledning og derefter give en tilbagemelding på de mål og 
nøgleaktiviteter, som blev præsenteret for et år siden (sidste repræsentantskabsmøde), 
samt give en orientering om de OL udtagelseskrav, der foreligger fra skiorganisationen og 
Den Internationale Olympiske Komité, IOC. 
Når beretningen gives, gives den på vegne af bestyrelsen. Ingen i bestyrelsen har udtrykt 
uenighed. 
 
Tilstedeværende fra bestyrelsen var:  
Næstformand: Leo Libak Nielsen 
Kasserer: Nis J. Bennetzen 
Bestyrelsesmedlem: Nikolaj Fjellvang 
Suppleant: Lars K. Madsen 
Suppleant: Minna Riis 
 
Man har gennemført møder og seminar med syv bestyrelsesmedlemmer og to 
suppleanter, så der arbejdes i en kreds af ni personer.  
 
Henrik Nørgaard gav en kort indledning: Fortalte at beretningen er gældende for en etårig 
periode mellem repræsentantskabsmøderne, fra april til april. Dog er der gået en måned 
mere, men beretningen er for skisæsonen, der allerede er afrundet og afsluttet. 
 
Man har søgt at fastholde et tungt fokus på sporten, arbejdet med de organisatoriske 
forhold, man har været i dialog med alle disciplinteams vedrørende udviklingen af den 
samlede virksomhed. Ikke kun i teams, men også i forbundets samlede virksomhed. 
 
Man har fået udarbejdet en ny marketingplan og haft en dialog om hvilke tiltag, der skal 
være i denne. Dette blev behandlet på bestyrelsesseminaret i januar. Man har nu haft en 
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stabil periode, hvor der er udgivet fire numre af det nye medlemsblad med den nye 
samarbejdspartner Mediehuset LUKSUS.  
 
Udefrakommende forhold, der må medregnes i den samlede afmelding: På den positive 
side har man, modsat forrige sæson, haft gode sneforhold, både i Alperne og i Norden, 
hvilket har givet en god base for gennemførelse af konkurrenceprogrammet, både 
nationalt og internationalt. Dog har der på den internationale scene været aflysninger pga. 
for meget sne. Skisæsonen 07-08 har været en periode, hvor der hverken har været 
verdensmesterskab eller OL, derfor har de internationale aktiviteter primært været, at de 
bedste atleter har deltaget i EC og WC-løb.  
 
De internationale udtagelseskrav til OL foreligger nu: Med de krav der foreligger, er der en 
stor sandsynlighed for, at der vil være dansk repræsentation, man kan dog ikke tage højde 
for eventuelle skader, men det ser positivt ud allerede med deltagelse i 2010. Mht. 2014 er 
der temmelig mange i talentgruppen, der vil kunne gøre sig gældende. 
  
Man har i almindelighed et godt forhold til samarbejdspartnere i idrættens verden. Her 
Danmarks Idræts-Forbund, Den Internationale Olympiske Komité og Team Danmark. 
Danmarks Idræts-Forbund har fået ny formand, Niels Nygaard, hvilket har givet en helt 
anden dialog, end man har været vant til fra Kaj Holms side, hvilket igen betyder, at man 
er inviteret fra specielforbundene til møder med en dagsorden, og vi har bl.a. været 
involveret i et møde vedrørende foreningstanken. 
 
Vedrørende Danmarks Olympiske Komité har man kunnet se, at pressen har lagt pres på 
med noget, der har handlet om idræt og især handlet om politik i relation til Sommer OL i 
Beijing. Dette har gjort, at man i vintersportsdisciplinerne endnu ikke er kommet i en mere 
konkret dialog omkring Vinter OL 2010.  Efter OL i Beijing vil vi blive inddraget i 
bearbejdningen af det grundlag, der skal gælde for dansk deltagelse. 
 
Team Danmark har vi har fået etableret et samarbejde med omkring enkelte atleter. Dette 
ser man gerne videreført, idet vi dog indledende selv skal levere de sportslige resultater, 
som indgangsbøn til at få etableret et udvidet samarbejde. Det gælder for nuværende om 
at se på senioratleter, men også talentmassen i disciplinerne, og hvordan disse kan 
etableres og udvikles i det eventuelle kommende Team Danmark samarbejde. Den anden 
udfordring er, at hvis man skal mere med Team Danmark, koster det penge. Når de 
støtter, forventes det, at forbundet går ind med en andel, som minimum er en tredjedel og i 
nogle tilfælde mere.  
Hen over sommeren skal Dansk Skiforbund i en tættere dialog med Team Danmark.  
 
På det idrætspolitiske plan, har det på den internationale scene været et stille år, der har 
ikke været Interski eller møder i kongressen (Federation International de ski).  
 
Vision, mission og kerneområder er de samme som sidste år, hvilket udsprang af 
helhedsrådgivningsprocessen. 
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Evaluering af mål og nøgleaktiviteter (fra det sidste repræsentantskabsmøde) 
 
Generelt: Man forpligtede sig til at stille et forslag om en navneændring til Danmarks 
Skiforbund. Dette er til senere afstemning, men forarbejdet er gjort, hvilket forbundet var 
forpligtet til. 
 
Sporten: Man har haft atleter i internationale konkurrencer på et passende højt niveau. 
Flere har forbedret deres ranglisteplacering, og dette har været medvirkende til at Dansk 
Skiforbund kommer i en tættere dialog med Team Danmark.  
 
Der har været gennemført Kreds- og Danmarksmesterskaber. Alle har kunnet 
gennemføres. Har fra bestyrelsens side og den professionelle organisations side ladet sig 
være repræsenteret til så mange mesterskaber, som det har været praktisk muligt.  
Sideordnet med Hafjell ville man etablere en træningsbase i Østrig. Denne er blevet bragt i 
anvendelse, hvilket foregår i samarbejde med Højmark Rejser med brugen af deres hotel i 
Zell am See, samt samarbejdet med de lokale omkring liftkort, træningsområder m.v. 
 
Uddannelse af trænere blev ikke gennemført. Dette giver anledning til stor undren, da man 
med den stigende interesse, der er for deltagelse i konkurrencer, også må have et 
stigende behov for trænere. Når der udbydes et trænerkursus, undrer vi os derfor over, at 
der ikke er nok tilmeldinger til, at kurset kan gennemføres. Dette har været et 
tilbagevendende punkt i programmet. Man er ikke kommet i mål med det i to sæsoner i 
træk. Det er muligt, at man kommer til at stemme dørklokker i klubberne, hvor man ved, at 
der er konkurrenceaktiviteter, for at få at vide, hvem der kunne være aktuel i disse klubber 
til deltagelse i denne uddannelse. 
 
Der er blevet uddannet en masse instruktører i samarbejde med Den Danske Skiskole. 
Man har fået det organisatoriske på plads således, at der nu er et Disciplinteam-
uddannelse (DTU) jf. den lovændring, som blev besluttet sidste år. 
  
Forbundet har i samarbejde med Nortlander Tours A/S uddelt årets sportspris.  
 
Som tillæg til det, der er skrevet omkring sporten, gennemførte man et eliteseminar for 
atleter, trænere og forældre. Dette er andet år man har gennemført det, og det ser ud til 
som midtvejsmøderne, at det bliver et tilbagevendende arrangement.  
 
Internationale OL krav: Fremhævede de væsentlige ting: 
 
Discipliner: 
Styrtløb 
Super G 
Stor Slalom 
Slalom 
Super Combined 
 
Dette må optage 320 senge i OL-byen, totalt set. Pr. nation må man maks. stille med et 
hold på 22. Maks. 14 herrer eller 14 damer. For hver af de konkurrencer der står, må hver 
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nation have fire deltagere. Selv om der f.eks. kunne være otte østrigske styrtløbere med 
høj ranglisteplacering, er det ikke alle, der kommer i spil, fordi kvoten er fire.  
 
A kvalifikation: Dette er, når man er i top 500 på FIS ranglisten. Særligt omkring styrtløb 
skal man maksimum være på 120 FIS point. Danmark har et langt stykke til at nå dette. De 
navne der står på ranglisten, skal som minimum halvere rangplaceringerne for at begynde 
at nærme sig det, der står omkring top 500. 
B kvalifikation: En atlet af hvert køn kan stille i slalom og storslalom med maksimum 140 
FIS-point og under forudsætning af, at man har deltaget i senior VM 2009. Dette er godt at 
fremhæve, da det er en ting bestyrelsen har håndhævet, at man skal have de bedste 
atleter med til VM 2009. Det skal især være dem, hvor der kan siges, om man har nogle 
på vej mod top 500 på FIS ranglisten eller, der arbejdes med den bedste mand/kvinde. 
Udover at man også ser på, om der er nogle talenter, der skal have mulighed for det.  
 
Langrend: Her er der sat 310 senge af med maks. 20 pr. nation. Fire pr. konkurrence, hvor 
man ved A kvalifikation maks. må have100 FIS-point. Danmarks bedste langrendsløber er 
nummer 756 på listen. En atlet af hver køn kan stille i sprint eller en af de to konkurrencer 
med maksimum 300 FIS-point, skal have deltaget i Senior VM.  
 
Omkring de store traditionelle discipliner kan det være svært at kvalificere sig, men det er 
ikke umuligt. Danmark kommer aldrig til at konkurrere med de store skisportsnationer, men 
man vil kunne se, hvem man skal kunne matche sig med, for at komme på niveau. 
 
Freestyle: Ikke en stor disciplin konkurrencemæssigt for Danmark, men man har fået 
atleter, der arbejder på dette. Kvoteringer der er i Freestyle: Hop, pukler, Ski Cross, hvor 
man ikke har mange i Aerials. Har få løbere i Ski Cross, der måske er en god dansk 
disciplin. Man havde en stor deltagelse i Ski Cross-konkurrencen ved DM i Hafjell, hvor 
mange løbere kom godt fra land. Det er tydeligt, at det er alpine konkurrenceløbere, der 
kan gøre sig gældende. Det at have kørt portbaner og have deltaget i normale alpine 
discipliner gav tilstrækkelig fart til at vinde i konkurrencerne.  
Disciplinen må have en samlet deltagelse på 180, med maks. 18 pr. nation, maks. fire pr. 
event pr. nation. Min. top 30 ved FIS Worldcup eller FIS VM, med minimum 100 FIS-point i 
pågældende event. Fordelingen af pladser er kvotepladser, hvilke fordeles fra toppen af 
Worldcup-listen og ned. Når et land har opnået fire pladser, kan de ikke opnå flere, derfor 
går man ned i rækken på listen. Dette system gør sig også gældende for snowboard. 
 
Snowboard: Der hvor Danmark gør sig gældende er i Snowboard Cross, hvor der er 35 
mandlige atleter og 25 kvindelige atleter. Man skal være minimum top 30 i FIS World Cup 
eller FIS VM, med minimum 100 FIS-point i eventen. 
 
Det er muligt at kvalificere sig til OL i Vancover frem til d. 25. januar 2010. Man har derfor 
en fuld sæson 2008-2009 og 2009-2010 frem til d. 25. januar 2010.  
 
Sophie Fjellvang-Sølling, som støttes af Team Danmark, har haft en skadepause, men 
man tror, med den udvikling der er i Ski Cross, at hun vil kunne kvalificere sig til OL. Det 
samme gør sig gældende med Snowboard Cross med Julie Lundholdt, som i den 
forløbende sæson har løbet nogle resultater ind, som efter den gamle OL 
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kvalifikationsmålestok, med to top 16 worldcup-resultater, allerede i denne sæson har vist 
niveau til udtagelse. 
 
Vedrørende telemark, kan man ud af de sidste støtteprojekter, som Team Danmark har 
kastet sig ud i, at de har inddraget et antal idrætsgrene, som ikke er OL-discipliner. De har 
været meget frem og tilbage, om det kun skulle være OL-idrætsgrene, eller om man også 
skulle brede sig til andre. De har kørt en længere periode, hvor det kun var OL-discipliner 
og nu ses udviklingen, at der nu kommer til at være begge dele. Med de fine resultater, 
som der er lavet i Telemark, har Troels Tore Larsen og andre løbere åbnet døren for, at 
man over for Team Danmark vil gøre sig gældende. 
 
Bredden: Har deltaget sammen med et idrætsmedicinsk selskab, Gigtforeningen og Idræts 
Fysioterapeut Sammenslutningen, omkring en kampagne, hvor man har skabt en lille 
folder. Dette har været sidste års tiltag på denne front sammen med en masse 
pressemeddelelser og en meget god dækning i flere af de landsdækkende aviser og på 
websites rundt omkring. Forbundet har ikke værktøjet til at måle effekten af denne 
kampagne, men man har en tanke om, at de samme samarbejdspartnere også vil gå 
nogle skridt videre på den måde, at man giver et forslag til tilsvarende folder, der skal 
dække offpiste og færden i parks, samt en anden folder, der skal omtale brugen af 
sikkerhedsudstyr. Det vides ikke p.t., om det er noget, man kommer i land med, men der 
er en interesse i at få lavet dette materiale til en udbredelse i skiklubberne og for 
skiløberne i almindelighed.  
 
Man har formidlet en forsikringsordning, der giver deltagerne i en klubtur 
hjemrejsedækning. 
 
Man skulle overdrage SkiLeg til klubberne med henblik på lokal gennemførelse, dette gik 
dog ikke så godt.  
 
Har gennemført Skievent på Rådhuspladsen, København, sammen med Østrigs 
Rejsebureau. Her uddelte man prisen som Årets Skiløber og Årets Sportspris.  
 
Sidste år snakkede man om en eventuel støtte til afholdelse af lokale skidage: Dette var 
en idé, som den tidligere marketingskonsulent Annette Christensen havde. Dette blev af 
gode grunde ikke til noget, da hun rejste. Dette er noget man vil tage op og finde ud af, 
hvilke aktiviteter der vil passe på lokalt niveau til hvilke skiklubber. Så vil man derefter 
prøve at få lavet nogle værktøjer og nogle hjælpemidler til dette. 
 
SkiLeg: Har haft 350 børn igennem og er blevet gennemført uden sne, Måske ikke ideelt 
på græs, men det er tanken at bruge fibertex måtter, så skiudstyret kan bruges til det, det 
egentlig er tænkt til.  
 
Skievent: Fik promoveret alle disciplinerne på en god måde på bakken. De små 
konkurrencer gav et godt indtryk af specialiteterne, der er i de enkelte discipliner op mod 
hinanden. Alt i alt går evalueringen på, at idéen omkring de to skibakker var rigtig god, 
underholdsværdien var forholdsvis stor. Det, der fremadrettet ikke er så godt, er, at man 
ikke må sælge fra standene, når det foregår på Københavns Rådhusplads. Hvilket gjorde, 
at de deltagende rejsebureauer ikke fik meget ud af det. Det var bakkerne og aktiviteterne 
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der tiltrak publikum, hvorimod katalogerne på standene ikke trak den store 
opmærksomhed. 
 
Dansk Skiforbund forpligtede sig til at gennemføre en Klubinstruktøruddannelse. Det er 
anden sæson denne kører, hvilket er en aktivitet, der forventes fortsætter. Men vi ser den 
organiseret via Disciplinteams Uddannelsen (DTU). 
 
Klubberne: Ville gennemføre udviklingsforløb for 10 allerede eksisterende klubber. Svarer 
til at hver klub skal have et udviklingsforløb hver 6. år, det er på et ambitionsniveau, at det 
nok burde lade sig gøre. Virkeligheden er, at man via breddekonsulenten kun har kunnet 
formidle tre udviklingsforløb, hvilket er alt for lidt. Har haft fokus på de nye storkommuner, 
og man har måttet konstatere, at hovedparten af de nye kommuner ikke har en klub og 
derved ikke et tilbud om en skiklub. Status er, at der er fem nye klubber, dog ikke i profil 
sådan nogle klubber, man forventede skulle etableres ude i storkommunerne.  
 
Gennemførte midtvejsmøder med klubberne og har støttet klubberne i en etablering af en 
hjemmeside på fælles platform.  
 
Medlemsstatistik: Klubberne fik ”skæld ud” sidste gang, ganske berettiget, da der var flere 
klubber, der ikke havde indberettet medlemstal til tiden og derfor ikke talte med i den 
officielle statistik. Status i den sidste officielle opgørelse: Tilgang af fem klubber, afgang af 
fire klubber, 62 klubber i alt. De sidste der er kommet ind: 
 
Copenhagen Inliner Club 
Skitesterne.dk 
Skiers Lounge 
Freestylers.dk 
Dansk Skiløberforening af 1929 
 
Men de fem nye klubber har ikke noget at gøre med de nye storkommuner. Vi har valgt at 
indeholde disse i lovene og DIFs love omkring klubberne. Har haft en klar interesse i at få 
disse klubber etableret og trække på de ressourcer, der er i de respektive klubber.  
Aktuel medlemsstatus: 11.287 medlemmer. Når man tænker på, hvor vanskelig en sæson 
man havde sidste år, med sneforhold, kan man være tilfreds med, at man har holdt et 
niveau på status quo. Når det næste officielle medlemstal kommer på DIFs hjemmeside, 
indeholder den medlemstal fra alle klubberne. 
 
Frivillig organisation: Man skulle tilbageføre DDS som en lovbeskrevet del af Dansk 
Skiforbunds organisation. I samarbejde med DIF ville man gennemføre et 
udviklingsseminar for disciplinteams. Dette kom ikke i hus p.g.a. manglende tilmeldinger, 
der er dog blevet taget tiltag til dette. Vil prøve endnu engang, denne gang organiseret på 
en anden måde i forbindelse med en praktisk skiaktivitet, for at samle så mange 
disciplinteams, som muligt. 
Man skulle fastholde en dialog mellem disciplinteams, bestyrelsen og den professionelle 
organisation. Udpegede kontaktpersoner i bestyrelsen, der sammen med den 
professionelle organisation skulle holde dialogen i kog. Mener, at man er blevet bedre til 
dette. Skulle støtte disciplinteams i etablering af talentprojekter til international henholdsvis 
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national elite. Væsentlig støtte har været at forsøge at formidle idéer også på tværs af de 
forskellige teams.   
 
Omkring den professionelle organisation var målsætningen at skabe udvikling, netværk og 
coaching for de eksisterende medarbejdere samt at ansætte en sportschef og trænere i 
takt med, at der genereres de fornødne økonomiske midler. Virkeligheden blev dog en 
ganske anden end den, der blev forudset. Man forudså, at de tre ansatte, man havde på 
det tidspunkt, var de tre vi ville have igennem udviklingsforløbet. Der har midlertidig været 
en udskiftning på holdopstillingen, idet Annette Christensen sagde sit job op for at gå 
tilbage til sin tidligere branche. Heidi Jensen er blevet ansat som ny marketingkonsulent, 
hvilket er gået i gang, og der foreligger en marketingplan. Breddekonsulent Klavs Klavsen 
valgte at tage en stilling som sportschef i Kano og Kajakforbundet. Man arbejder derfor 
fortsat på at finde en breddekonsulent, der kan brænde igennem i klubberne og få et 
udviklingsforløb i hus, samt være en sparringspartner for disciplinteams. Man har arbejdet 
på det gennem nogle måneder, og stillingen har været genopslået. Man vil kun ansætte en 
breddekonsulent, hvis man er sikker på, at man vil få en personprofil, som vil indfri de 
resultatkrav, der er stillet i aftalen mellem DIF og DSkiF omkring en breddekonsulent. Man 
er fælles om opgaverne og til dels aflønningen. Leder indtil man har fundet den rigtige 
person. Vil dog gerne have det i hus hen over sommeren således, at denne er i funktion, 
når den nye sæson starter.  
 
Økonomi: Øge indtægterne til gavn for skisporten. Dette har desværre ikke kunnet lade sig 
gøre i kroner og øre, men den procentuelle fordeling taler stadig til gunst for sporten, mere 
end den taler til gunst for de administrative forhøjelser. 
 
Sponsorer: Har fået et hovedsponsorat med Højmark Rejser, der i væsentlig grad 
omhandler den værdi, der ligger i at benytte træningsbasen i Zell am See. Dette er der 
nogen, der har prøvet og med positive tilbagemeldinger i den forgangne sæson. Håber 
derfor det bliver et langt større engagement dernede, da den teoretiske værdi af 
sponsoratet er en million kroner.   
 
Kommunikation: Der udsendes elektroniske nyhedsbreve, klubmails. Man har fået 
konverteret hjemmesiden, ikke blot et nyt skærmbillede, men også ny teknik bagved, der 
gør, at vi kan håndtere en hjemmeside, der er informativ og effektiv. Har i samarbejde med 
Mediehuset LUKSUS sat os for at udgive det bedste medlemsblad nogensinde. Noget der 
er svært at måle på, da det kræver, at man skal kunne huske tilbage til det allerførste.  
 
Har fået mange tilbagemeldinger fra klubberne, derfor er samvittigheden god omkring det 
bladsamarbejde, man er inde i. Det er et godt medlemsblad, både indhold, layout og 
volumen i antal sider. Vil fortsat have et arrangement med Henrik Fritzen som freelance 
medarbejder. Dog er der delopgaver, der redaktionelt kan gøres bedre, men mener at 
medlemsbladet har levet op til de forventningsmæssige hovedbudskaber.  
 
Afslutningen: Henrik Nørgaard sagde tak til alle de frivillige hjælpere, der har været ude 
ved aktiviteterne. Har en dyb respekt, også fra den øvrige bestyrelse, for det stykke 
organisationsarbejde, der bliver lagt i trænings- og konkurrenceaktivitet i klubberne. Det 
ser ud som om, der er flere klubber der dyrker skisporten som konkurrencesport. Har ved 
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selvsyn set, at de skiklubber, der har holdt pauser, er kommet frem igen, hvilket er en 
positiv udvikling.  
 
Takkede den professionelle organisation for at holde fast i strikkerne i den forløbne 
periode. 
 
Det har dog været en knapt så prangende afmelding, der er givet i beretningen i år, men 
ikke ensbetydende med, at der ikke er arbejdet med sagerne. Det, der kendetegner 
perioden, er ting, der er blevet arbejdet med i årets løb. Dele af det, der blev afrapporteret 
ved sidste repræsentantskabsmøde, var afslutningen på nogle længerevarende projekter.. 
Alt i alt takkes der for den indsats, der er ydet. Takkede medlemmerne og suppleanterne i 
bestyrelsen for medleven i det stykke arbejde, der er lavet. Det er ikke nemt i dag at 
organisere frivilligt organisationsarbejde.  
 
Steen Frandsen takkede for en flot beretning, mente formen var usædvanlig professionel 
og forholdte sig ikke til indholdet, bad repræsentantskabet om at gøre dette. 
 
Der blev åbnet for spørgsmål og kommentarer fra repræsentantskabet: 
 
SPØRGSMÅL: 
 
Jørgen Lindhoff, Skiklubben Hareskov: Mente det var en fin beretning. Havde dog et vigtigt 
punkt vedrørende samarbejde med Højmark Rejser, mente det kun var rettet mod 
topatleter. Spurgte om klubberne også kunne drage nytte af tilbuddene? 
 
Kenneth Bøggild, DSkiF: For så vidt angår sponsoratet fra Højmark Rejser, omfatter det 
kun atleter på udtagede hold. Fortalte at der i aftalen med Højmark Rejser skulle 
tilbageflyde nogle midler og rabatter til klubberne. Højmark Rejser vil meget gerne have 
noget forretning og lave nogle ture, der er tilpasset klubberne. Højmark Rejser vil gerne 
støtte op om at finde nogle destinationer, der passer skiforbundet og deres klubber.  
 
Magnus Wonsyld, Telemark Disciplinteam: Tilføjede i forlængelse af Kenneth Bøggilds 
kommentar, at Telemarkteam har brugt Højmarks tilbud mest og destinationen har været 
meget imødekommende omkring opstilling af portbaner. kommer man med større ture, så 
kunne man få bedre betingelser. Har været af sted i de store ferieuger, uge 7 og 8, og man 
kunne alligevel køre porte.  
 
Freddy Johansen, Faaborg Skiklub: Spurgte til punktet rulleski. Kunne se i beretningen, at 
man godt kan se udviklingen i skiløbere. Spurgte hvor langt man var med dette område. 
 
Henrik Nørgaard, DSkiF: Det er drøftet i bestyrelsen, og vi har ikke i væsentlig grad 
sondret i, om det er langrend eller rulleski. Det, der kan være fremtiden for langrend, er, at 
man ser, at der er mange 35-40-årige forældre (fædre), som dyrker rulleski som 
motionsform og træningsform. Håber derfor, at de forældre, sammen med deres børn, vil 
være dem, der kommer til at drive langrend og rulleski ind i de kommende generationer. Vi 
er godt klar over det potentiale, der ligger i rulleski i Danmark, vi har vidst dette i 15 år. Vi 
er nået til, at man kan sige, at det generelle billede af interesse for rulleski, som træning og 
som konkurrencesport, er aftagende. Der er således ikke p.t. en særlig strategi for 
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udvikling af rulleski. Hvis man blev mødt med massive ønsker om, at man skulle satse på 
dette område, ville man tage dette med tilbage i bestyrelsen og lade det indgå i debatten 
om at sætte fokus på nogle discipliner frem for andre. Har valgt at alle discipliner i 
princippet har lige adgang til både breddeaktiviteter og eliteniveauet. Fortalte afsluttende, 
at det ikke var et udtryk for, at man havde valgt rulleski fra. 
 
Søren Essendrup, Københavns Skiklub: Fortalte på vegne af Københavns Skiklub, at de 
er klar over mht. rulleski, at det er muligt, at der ikke sker noget rent sportsligt 
internationalt. Mente at forbundet skulle tænke på det rent breddemæssigt. Klubben har 
mange, der står på rulleski, har 4-5 hold hver uge, der deltager i forskellige niveauer. 
Mellem 30-50 kommer hver uge og dyrker rulleski, primært racerløbet og motions, men 
måske tænke på, at der er rekruttering til andre discipliner, f.eks. langrend. Mente at det 
kunne give PR til Dansk Skiforbund. 
 
Søren Essendrup, Københavns Skiklub: Spurgte ligeledes om, hvem det var, der havde 
mulighed for at komme til OL.  
 
Henrik Nørgaard, DSkiF: Flere atleter vil have muligheden for det i 2010, såfremt de er 
skadefri. I 2014 vil den tunge del af alpingruppen gøre sig gældende. Gjorde det klart i 
indlægget, at man skal gøre sig klar på, at man skal vælge disciplin med omhu. Der er et 
vindue nu med Ski Cross og Snowboard Cross. Det at de store skinationers anden bedste 
løbere vælger at skifte disciplin er en mulighed. Der er taktiske overvejelser i dette, at 
vælge disciplin nu, hvis man vil satse på OL. Som Johnny Albrechtsen der kom til DM stort 
set uden at have trænet, og endte på medajleskamlen i alle discipliner han stillede op i. 
Han vandt helt suverænt Ski Cross mod kandidater, der ville være åbenlyse kandidater fra 
freestyle-miljøet. Den konkurrence til OL vil ganske givet blive vundet af en tidligere alpin-
konkurrenceløber. Herman Maier overvejer at deltage i denne disciplin til OL. Og han 
bliver svær at køre ud af banen. Arbejder på at se hvem, der er åbenlyse emner, der kan 
føres frem til 2010 og de unge talenter, der vil banke på i 2014. Har stadig mulighed for at 
gøre en talentparagraf gældende. Hvis det er helt åbenlyst, at man har en kandidat til 
2014, der i princippet er ”lærling” i 2010, hvis vedkommende har så tilstrækkelig niveau, at 
der vurderes at vedkommende vil kunne deltage ved et OL med værdighed, vil man kunne 
forhandle pladser med Danmarks Olympiske Komité til det formål. Ikke usandsynligt at få 
2-5 atleter til at deltage i 2010, kræver dog at der bliver trykket på de rigtige knapper på 
det rigtige tidspunkt. Atleterne skal være dem, der leverer de sportslige resultater, og 
bestyrelsen skal i samarbejde med samarbejdspartnere være dem, der definerer 
rammerne for at økonomien kan bære dette.  
 
Søren Essendrup, Københavns Skiklub: Spurgte Henrik om han kunne nævne nogle 
navne. 
 
Henrik Nørgaard, DSkiF: Kunne kun nævne dem, han selv havde snakket med. Nævnte 
Johnny Albrechtsen som mulig kandidat i Ski Cross, har dog ikke bekræftet sit kandidatur. 
Men han er åbenlys, da han helt markant har vist et sportsligt resultat, der peger i 
retningen af, at det ville kunne lade sig gøre for ham i lige nøjagtig den disciplin. Det er 
ikke ukendt for bestyrelsen, hvem de andre er. Ikke alle atleters interesse er i netop den 
disciplin, hvor det ville kunne lade sig gøre at blive udtaget. Har ligeledes noget med 
tidligere skadesforløb at gøre. Det er ikke en hemmelighed, at der gerne må ske noget i 
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langrend. Nævnte i oplægget at den bedste langrendsløber ligger omkring nummer 750 på 
ranglisten, der er derfor et godt stykke til loftet.  
 
Ikke flere kommentar fra repræsentantskabet. Beretningen blev godkendt. 

 
 
3. Godkendelse af det reviderede regnskab pr. 31.12. 

 
Steen Frandsen orienterede om, at bestyrelsen ønskede, at punkt 5 også blev 
præsenteret i dette punkt. 
 
Kasserer Nis J. Bennetzen præsenterede årsrapporten for 2007, deriblandt nogle 
statistikker omkring ressourcefordelingen i forbundet, samt budgettet, der står i punkt 5. 
 
Det er et koncentrat af det uddelte regnskab (uddelt ved mødet, samt tidligere udsendt).  
Har fået et tilskud fra Danmarks Idræts-forbund på næsten 2 mio. kroner, 100.000 i 
marketingindtægter og øvrige indtægter på 1,4 mio. kroner, der hovedsageligt indeholder 
klubindtægterne, der dækker 400.000 kr., tilskud fra FIS, samt Magasinindtægter på ca. 
300.000 kr., der til gengæld også er med i marketingudgifterne. 
  
Samlede indtægter på 3,5 mio. kroner.  
Udgifter til personale: 1,4 mio. kr.  
Administrationsomkostningerne er holdt nogenlunde i ro omkring 800.000 kr.  
Diverse markedsføringudgifter: Skileg, Skimagasinet: 804.000 kr. 
 
Udgifter til de respektive discipliner: 389.000 kr.  
 
Årets resultat: 91.000 kr. 
 
Har i de seneste tre år haft et regnskabsmæssigt overskud. 2005: ca. 200.000 kr., 2006: 
452.000 kr., 2007: ca. 100.000 kr. 
Det vil sige, at d.d. er egenkapitalen på 200.000 kr. Dette er bestyrelsen rimelig tilfreds 
med, da der er kommet ro omkring økonomien. Det er ikke længere økonomien, der 
præger indsatsen, men det er at få sporten til at fungere bedre. Alt andet er i ro nu. 
 
Aktiver: To store poster, tilgodehavende hos klubberne. Årsagen til dette er, at de årlige 
regninger er udsendt omkring d. 01.12.07 og er ikke nået at blive betalt inden d. 31.12.07. 
Alle er d.d. betalt. Likvide beholdninger på 681.000 kr., med en samlet balance på 1,3 mio. 
kr. i alt.  
 
Passive: Har egenkapital på 198.000 kr. Lavet en række reservationer og 
gældsforpligtelser. Nogle poster er man kommet af med: 184.000 kr. Dette er til skikort, 
internationale møder, udvikling af web og andre ting der skal betales først i 2008. Nogle af 
disse omkostninger er allerede afholdt. 
 
Gæld til klubber: Klubkontingent, der kommer direkte i forbundet, der efterfølgende 
afregnes til klubberne. Mellemregning med DIF 400.000 kr., løbende mellemregning der 
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kører frem og tilbage. Har ikke længere et lån hos DIF, men har penge stående i banken 
på indskud.  
Mellemregninger med disciplinteams: Ændrede på systemet for nogle år siden, til at sige, 
at de discipliner, som ikke har brugt deres kvote, de penge, de var blevet tildelt, kunne 
spare dem op, hvis de kom med nogle gode forslag til, hvad de skulle bruge dem til. Så de 
ikke blev nulstillet hvert år.  
 
Forudbetalinger: De tilskud, der kommer fra FIS, var gennem en årrække oppe på ca. 
700.000 kr., er nu nede på noget der ligner 350.000 kr. om året fra FIS. Har interesse i at 
deltage i FIS VM, da dette udløser penge til forbundet (alpin og langrend). 
 
Andre skyldige omkostninger: 100.000 kr. 
Balance: 1,3 mio. kr. 
 
Vi har forsøgt at lave en samlet statistik: Samlede indtægter på 3,5 mio. kr. 
Medlemskontingenter: 394.000kr, hvilket er 10-11 % af de samlede indtægter. Den store 
bidragsyder er Danmarks Idræts-Forbund og FIS. FIS og klubberne ligger på nogenlunde 
samme niveau. 
 
Udfærdiget statistik omkring ressourcefordelingen for at se, hvor forbundet anvender 
pengene: Et forsøg på at se, hvor meget af de samlede omkostninger, der bruges til ren 
administration. Holdning i forbundet og bestyrelsen har været, at de fleste ressourcer går 
til bredden og sporten i øvrigt. Der kan være forskelle i procenterne, hvilket har noget at 
gøre med de indtægter, man har haft igennem en periode. Arbejder på at få de to øverste 
pinde til at være så små som muligt, kan dog ikke komme meget under de 10-12 %. DIF 
afholder 25 % af de samlede omkostninger til administration. 
 
Budget: Gældende for 2008 og et foreløbig budget for 2009. Har stadig en forventning om 
et positivt resultat på 125.000 kr. i 2008. Også i 2009 budgetteres med et positivt resultat i 
størrelsesordenen af 70.000 kr. Dette er et udtryk for de aktiviteter, man regner med at få i 
2009, men vil gerne have lavet noget mere. Viser for 2009, året før OL, at der er 400.000 
kr. i egenkapital. Bestyrelsens holdning er, når man har en egenkapital på det niveau, man 
har nu, på 200.000 kr., har man det godt rent økonomisk, og Kenneth kan få tingene til at 
hænge sammen rent likviditetsmæssigt. Dette giver en ro, så det er muligt at koncentrere 
sig om noget andet. Ingen problemer med, at man i 2010 laver et underskud i 
størrelsesordenen af 200.000 kr., altså man investerer en del af egenkapitalen i sporten.  
 
Der blev åbnet op for kommentar fra repræsentantskabet. 
 
SPØRGSMÅL: 
 
Magnus Wonsyld, Københavns Skiklub: Havde en kommentar til opsparing til OL året. 
Mente at man kunne tænke omvendt, at man ikke skal tage for givet, at man får nogle til 
OL. Men hvor højt kunne man prioritere, at man får nogle til OL, og hvor højt kan man 
prioritere, at man får nogle der er medaljekandidater. At det ikke sker automatisk, men at 
det også er noget, der koster penge. Prioritere at det koster penge at talentudvikle.  
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Nis J. Bennetzen, DSkiF: Fortalte at han kun står for økonomien. Vil ikke blande sig i det 
faglige eller sportslige. Har sammen med Kenneth søgt at skabe ressourcer, så man i 
bestyrelsen kan disponere over disse midler. Det er op til bestyrelsen at gøre dette. Man 
har puljer, dette kan man se på passivsiden, internationale afdelinger. 
 
Henrik Nørgaard, DSkiF: Disciplinerne får tildelt et beløb. Der tilbageholdes et beløb til 
fordeling i en OL- og VM pulje for at tilgodese, når der bliver lavet et godt resultat, og når 
man kan se, at der dukker et talent op, man i givet fald skal støtte. Matchning over for 
Team Danmark midlerne er en voldsom økonomisk udfordring, det er derfor slet ikke 
sikkert, at man kan vente med at bringe de 200.000 kr. i spil.  
Kenneth og Henrik skal til en forhandling med Team Danmark d. 10. juni 2008, her skal 
samarbejdet evalueres og man skal finde rammerne for, hvordan det fremtidige 
samarbejde kan etableres. Hvis man er heldig eller uheldig, går Team Danmark ud fra en 
analyse og nogle overvejelser om, hvem de syntes, de bedste atleter er. Hvis Team 
Danmark gerne vil give en lille satsning til et talentudviklingsprojekt og derfor f.eks. vil give 
600.000 kr.,  så står forbundet i en situation, hvor forbundet skal stille med minimum 
300.000 kr. Der får forbundet en tung økonomisk udfordring, hvor vi må vende hver 
femkrone forbundet har i budgettet og kassen. Dette skal gøres ud fra en sportslig 
vurdering af disciplinerne og den enkelte atlet. Uheldigt, at ikke alle discipliner er 
olympiske. Man har givet udtryk for at Telemark evt. kan komme med i puljen med Team 
Danmark samarbejdet. Forbundet holder hele tiden midler disponible, så man kan 
præmiere et godt resultat, og hvis der dukker et potentiale op. I det tilfælde har man 
mulighed for at arbejde videre med denne.  
   
Søren Essendrup, Københavns Skiklub: Hvis Team Danmark kom i morgen og sagde, at 
de ville give 600.000 kr., skal det så hives af egen lomme, eller er der mulighed for at man 
kan søge sponsor til den pågældende? 
 
Henrik Nørgaard, DSkiF: Fortalte at de prøver at arbejde videre ud fra beløbet 300.000 kr. 
Når de 300.000 kr. skal findes og forhandles på plads, vil man sætte sig ned med de 
pågældende atleter og finde ud af, hvor meget atleten selv kommer med, og hvor meget 
der kan genereres af sponsorindtægter, og hvor mange af fordelingspuljens penge, som 
forbundet skal bringe i spil i et sådan projekt. Den er trebenet: Atleten selv, sponsorer og 
skiforbundet. Der kan muligvis komme en fjerde spiller ind i form af skiklubben. På denne 
måde holdes alle indtægtskilderne åbne. 
 
Bente Nielsen, Hobro Skiklub: På et tidspunkt i vinterens løb har Bente henvendt sig til 
Henrik mht. ”Skiforbundets Venner”. Det er en konto med 100.000 kr., der står et ”sted”. 
Det er utrolig vigtigt, at dette bliver belyst. Man skal sørge for, at disse penge kommer ind i 
skiforbundet i stedet for, at de ikke bliver brugt til noget som helst. De har stået der i 
mange år, og så vidt vides, står de som privat konto hos Ebbe Holm, som har haft med det 
at gøre senest. 
  
Henrik Nørgaard, DSkiF: Der tages udgangspunkt i drøftelserne på bestyrelsesseminaret i 
januar måned. Finansieringen af de forskellige projekter der nu er, blev drøftet, og det er 
klart for enhver, at man sidder og drøfter kontingent. Her er man kommet med et forslag til 
en forenkling og en marginal stigning af kontingentet. Sideløbende med dette drøftes 
muligheden for at lave en form for fondsopsparing med frivillige indbetalinger, dette kan 
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være fra enkelte personer eller fra sponsorer. En kasse, der skal bruges til at understøtte 
unge atleters elitesatsning. Det er ganske rigtigt, at der er noget der hedder ”Skiforbundets 
Venner”, som var noget man arbejdede meget med nogle år tilbage. Det kan konstateres, 
at der de seneste 3-4 år ikke er arbejdet med det. Kan ikke bekræfte at der er 100.000 kr. 
Men dette vil blive undersøgt. Man vil ligeledes undersøge, om ”Skiforbundets Venner” 
kan videreføres eller, om der skal køres et parallelløb i en fond.  En af de sager der vil 
komme på bestyrelsens aktionsliste.  
 
Bente Nielsen, Hobro Skiklub: Med mindre der er sket noget besynderligt, står der mere 
end 100.000 kr. på denne konto. Opfordrede kraftigt til at få pengene gjort virksomme. 
Vidste ikke, om det var en god idé at have pengene i puljer, for så skal de hele tiden gøres 
aktive. Ellers bliver det meningsløst at have pengene stående, hvor man ikke får gjort nytte 
af dem. Den, til hver en tid siddende formand i Dansk Skiforbund, er medlem af  
bestyrelsen for Skiforbundets Venner.  
 
Kasseren takkede for alles medvirken til genopbyggelse af egenkapitalen.  
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
 

4. Fremlæggelse af mål og aktivitetsplan 
 
Henrik Nørgaard, DSkiF, fremlagde det der skulle være mål og nøgleaktiviteter i det 
kommende år (april-april). Henover den kommende skisæson. 
 
Generelt: Man skal have genoptaget arbejdet på den internationale scene i forhold til FIS 
og sørge for at trække informationer ned i de respektive disciplinteams. Dette er vigtigt, da 
man har gjort tiltag til at gennemføre et generationsskifte i den internationale 
repræsentation, i de komitéer, der er under FIS. Dette er man ikke kommet i mål med 
denne gang. Der forestår en kongres om 14 dage i Sydafrika. Her vil alt fra målene på 
skiene, til afstand mellem portene og til, hvordan man kan blive teknisk delegeret i en 
konkurrence osv., blive behandlet. Pt. er det den ældre generation, der sidder i 
komitéerne. Der vil blive udført et fortsat arbejde for at få en udskiftning. 
 
DIFs politiske program og Danmarks Skiforbunds samlede virksomhed: DIFs nuværende 
program er for perioden 2006-2010, det vil sige, at vi er inde midt i perioden, har til formål 
at tilsikre at Danmarks Idræts-Forbund og Dansk Skiforbund kører samme vej.  
Hvis navneændring godkendes, udskrives der konkurrence om nyt logo med henblik på, at 
det kan bruges i den kommende skisæson.  
Behovet for at koordinere sponsor- og indkøbsaftaler, alt fra påklædning og udstyr til 
portmateriale og tidtagning, er ikke blevet mindre med årene. Den professionelle 
organisation sidder og forhandler nogle aftaler, hvor man skal tilsikre at det dækker 
behovene, der er i disciplinerne og i klubberne. Derfor er den grundlæggende tanke at 
oprette et ”uniformsudvalg”, ikke sikkert at dette bliver titlen. Formålet er at danne en 
gruppe, der kan rådgive, hvad der er de forskellige discipliners behov, hvad er klubbernes 
behov og så bliver dette sammenskrevet, og det bliver det, som man forsøger at gå ud 
med og indgå aftaler på. Ud over de aftaler, der allerede foreligger.  
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Tøjdelen har været et turbulent område. Vi har nu et behov for at få truffet den rigtige 
beslutning med den rigtige samarbejdspartner. For at få det udbredt til gavn og glæde for 
alle, der skal tage del i det.  
 
Vil gerne skabe mulighed for en gymnasial uddannelse som kombineret fjern- og tilstede 
undervisning, hvor man kan tillade sig at være af sted i rigtig mange uger i skisæsonen, 
men stadig kan følge sin undervisning via en Internetopkobling. Noget der har kørt forsøg 
på i en årrække i andre idrætsgrene. Man skal nu have det, så man kan give tilbud i 
Storkøbenhavn fra sommeren 2009. Der er opbakning fra Team Danmark til at arbejde 
videre med dette. 
 
Sporten: Man kommer ind i 2009, et VM år, hvor man skal have folk til VM. Der skal være 
en binding om, hvem forbundet tror, kan komme til OL. Tilsikre at der er en sammenhæng 
til deltagelsen i WC- og EC-løb, hvor man kan forbedre ranglisteplaceringerne, så man kan 
komme videre med samarbejdet med Den Olympiske Komité og Team Danmark. Arbejde i 
to tempi 2010 og 2014. Man kan måske begynde at tænke frem mod 2018. 
 
Business as usual: Kreds- og DM mesterskaber. Gennemførelse af eliteseminar for atleter, 
ledere, trænere og forældre, som der er blevet gjort de seneste to år. Regner med at DTU 
uddanner instruktører og trænere i alle discipliner i det omfang, der er behov og tilslutning 
til kurserne. Det er indikeret, indtil der er deciderede problemer i det, at det er DTU, der på 
bestyrelsens vegne varetager uddannelsesvirksomheden inden for skiforbundet. 
 
Der er stadig en aftale med Nortlander Tours, at man kan uddele Årets Sportspris. 
 
Bredden: Har en breddepolitik, der relaterer tilbage til 2001. Denne er der behov for at få 
kigget på. Er den politik, der blev beskrevet dengang, stadig helt indlysende?  
Har en idé om en landsdækkende kampagne rettet mod alpine skiskader med de tre 
førnævnte samarbejdspartnere. Stadig vedligeholdelse af forsikringsordningen således, at 
der er hjemrejsedækning på klubture.  
Ligeledes et ønske om overdragelse af SkiLeg. SkiLeg ønskes i flere forskellige versioner 
således, at det kan køre lokalt i klubberne.  
Samarbejde med Østrigs Rejsebureau om SkiEvent i Århus. Skal tænke videre over, om 
der kan være andre lokale tiltag, der kan gøre, at klubberne kan komme i en større dialog 
med borgerne omkring skiklubbens virksomhed og medlemskab.  
Uddele prisen som Årets Skiløber i samarbejde med Højmark Rejser. 
 
Klubberne: Har ambition om at afvikle udviklingsforløb i eksisterende skiklubber samt at 
hverve ti skiklubber i de nye storkommunerne. Der skal være opsøgende virksomhed i de 
nye storkommuner for at løbe noget op der. Tilsvarende, som de tidligere to år, 
gennemføres midtvejsmøder, et Øst og et Vest for Storebælt.  
Regner med at tilendebringe støtten i etableringen af hjemmesider som fælles platform. 
 
Frivillig organisation: Work-shop, prøve at lave denne i forbindelse med en aktivitet på sne. 
Man vil stadig fastholde en dialog med disciplinteams, mellem teams, den professionelle 
organisation og bestyrelsen. Støtte disciplinteams i den fortsatte etablering af 
talentudviklingsprojekter til både national og international elite. 
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Den professionelle organisation: Skal have indhentet hængepartiet omkring stillingen som 
breddekonsulent ved ansættelse af en værdig konsulent. Udvikler den nuværende 
organisation ved uddannelse, netværk og coaching. Håber at der bliver genereret de 
fornødne midler til at ansætte en sportschef samt freelance trænere til nogle af 
disciplinerne, måske endda alle. 
 
Økonomi: Man vil forsøge at øge indtægter til gavn for skisporten. Det, der kan gøres nu, 
er på sponsorsiden og videre analyse af en fondslignende konstruktion, der kan være med 
til at give nogle midler. Set i budgettet, er man nu ovre i en mere moderat genopbygning af 
egenkapitalen, men dette vil man fortsætte med. Bliver nødt til at investere i elitesatsning, 
dette må man tage, når man kommer dertil. 
 
Kommunikation: Fortsætter med Klubmail, håber at kunne udbygge funktionaliteten og 
indholdet på hjemmesiden i forhold til det, man kan slå op i dag. Man vil fortsat udgive 
medlemsbladet i en form, klubberne er tilfredse med. Vil udsende pressemeddelelse 
omkring sportslige resultater.  
 
Spørgsmål fra repræsentantskabet 
 
 
SPØRGSMÅL: 
 
Søren Danig, CARC: Spurgte ind til udtagelseskravene til alpint VM og målsætning til 
konkurrencedelen, kunne godt tænke sig, at man havde en målsætning, der sagde, at man 
ville have flere med til DM. 
 
Henrik Nørgaard, DSkiF: Omkring VM er det mere nationalt kvotebaseret end de 
udtagelseskrav, der er givet til udtagelse til OL. Lagt til grund for forrige gangs deltagelse 
ved VM i alpin og langrend, som er de to discipliner, som også har et økonomisk islæt. For 
det første skal det foregå med sportslig værdighed. Det vil sige, at vi sender ikke numerisk 
folk af sted, hvis man er overbevidst om, at de er i mål, efter målområdet er pakket ned. 
Ellers kommer man ikke nærmere i detaljer omkring en egentlig bruttoliste i de enkelte 
discipliner, før man kommer frem mod den aktive del i sæsonen. Man er ved at gøre op, 
hvor de forskellige er placeret på ranglisterne, så vi ved hvad potentialet er til respektive 
VM’er. Det gælder til VM, at der er kvota omkring deltagelse i de enkelte discipliner, så der 
er den lille fodfinte, at hvis man deler deltagelsen ud på flere navne, på flere discipliner, så 
tæller det lidt hårdere på kasseapparatet (kommende to års FIS tilskud). Det er dog ikke 
det der, i den sidste ende, skal være styrende. Den måde man fik det konfigureret på 
sidste gang, var der ikke megen kassetænkning i. Der kunne man have gjort sig selv en 
langt større økonomisk tjeneste end det, der blev gjort med deltagelse i langrend med kun 
en løber. Man havde gjort det langt bedre, hvis der var to-tre løbere til det VM. Det er ikke 
bestyrelsen, der udtager løberne, men tager imod gode råd og kigger lidt på, om det er i 
overensstemmelse med det, man selv kan læse på ranglister mv., samt egne resultatlister 
fra konkurrencer. Hvis der er nogenlunde sund fornuft i det, har bestyrelsen ikke i sinde at 
ændre i det.  
 
Kenneth Bøggild, DSkiF: Mht. til det der står på FIS´ hjemmeside om VM, skal man blot 
være over 15 år, mand eller pige og skal køre alpin, dette er niveauet. Bestyrelsen 
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evaluerer fra gang til gang det arbejde, der ligger i de enkelte disciplinteams, herunder 
orientering om deres deltagelse i internationale konkurrencer. Det har høj prioritet, at vi 
deltager så massivt som muligt ved VM, uafhængig af kassetænkning og andet.  
 
Henrik Nørgaard, DSkiF: Opfordrede til en målsætning om flere deltagere til DM. Fra 
bestyrelsens side er man interesseret i at have så massiv deltagelse som overhovedet 
muligt. Glæder sig over at kunne gennemføre mesterskaber i alle discipliner. Så et nyt 
tiltag om freeride DM, som fik en større opmærksomhed fra TV, end man ellers er vant til i 
forbindelse med et DM arrangement. Et uofficielt DM, arrangeret på den måde, første 
gang. Nu mangler man kun skihop, så er hele paletten dækket, men skihop kommer man 
nok ikke ind i. Må drøfte opfordringen om en særlig indsats for deltagelse i DM i 
bestyrelse, inden der gives et mere konkret svar. Det hænger sammen med at man skal 
have en målsætning, og bestyrelsen skal vide, hvad der skal gøres for at få det, og om 
man kan gøre det.  
 
Leo Libak, DSkiF: Ved seneste DM, alpin, prøvede man at sætte en tourmand til at 
markedsføre og tage nogle journalister med derop. Man kan mærke at siden Heidi Jensen 
er kommet, har der været et stort fokus på, hvordan man kan markedsføre alle 
disciplinerne. Hvis man skal trække flere derop, skal der ligge en reklameidé i det og ikke 
kun fra forbundet, men også fra klubberne. Så kan man helt klart og tydeligt se, at der 
foregår et DM.  
 

5. Fremlæggelse af budget 
 
Gennemgået i punkt 3. 
 
 

6. Behandling af indkomne forslag, herunder forslag til kontingentets 
grundbeløb og minimumsbeløb pr. klub, samt evt. bladkontingent 

 
(Kontingentet bliver et enhedskontingent således, at det ikke bliver faktureret som et 
individuelt kontingent og et familiekontingent). 
 
Steen Frandsen læste forslaget op. Så var det op til bestyrelsen at motivere det. 
 
Forslag 1:  
 
Indkomne forslag i henhold til lovene § 12. 
Bestyrelsen foreslår: 
 
Klubkontingent: Som en konsekvens af kommunernes håndtering af folkeoplysningsloven, 
samt DIFs regler omkring kontingentstruktur, tilpasses Dansk Skiforbunds 
kontingentstruktur til gældende praksis således, at kontingentet bliver et 
enhedskontingent, dvs. klubber vil ikke længere bliver faktureret et individuelt kontingent 
og et familiekontingent. Tilpasningen gælder kun relationen mellem Dansk Skiforbund og 
dets medlemsklubber.  

- Klubkontingent: kr. 45,00 pr. medlem. 
- Bladkontingent: kr. 50,00* pr. sæson/bladmodtager.  
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*Pga. 20 % portostigning hos Post Danmark, samt ingen landsdækkende alternativer for distribution. 

 
Henrik Nørgaard, DSkiF: Fortalte at man har drøftet dette på midtvejsmøderne med både 
tilslutning og modstand fra de fremmødte klubber. Ud fra høringen er der ikke et helt klart 
resultat, men et mudret resultat, så derfor har man arbejdet videre med modeller for dette 
på et bestyrelsesseminar. Selv om man vidste, at man skulle have en drøftelse til 
repræsentantskabsmødet, havde man fra bestyrelsen side i enighed valgt at fremsætte 
forslaget. Det skal ses i lyset af, at man har kørt igennem en lang periode med de samme 
kontingentsatser. Som set i gennemgangen af regnskaberne, udgør klubkontingenter kun 
11 % af de samlede indtægter. Føler at kontingentet skal friskes op en gang imellem og 
derved følge med den generelle økonomiske udvikling, der er.  
 
Det er meget billigt at gå til skisport, der er kun en sport, der er billigere, det er gangsport. 
Kan med god samvittighed sige, at det hverken er forbunds- eller klubkontingenter, der 
belaster det enkeltes medlems økonomiske mulighed for at deltage i en skiklub. Op imod 
de discipliner der sammenlignes med, er det discipliner der kan dyrkes i Danmark til fulde. 
Det ved man godt, man ikke er.  
Denne omlægning betyder, at familiemedlemskabet udgår, hvilket maks. Giver en 
ekstraindtægt på 50.000 kr. Dette er ikke p.t. indlagt som indtægt i budgettet, men det er 
den klare hensigt, at hvis forslaget stemmes igennem, vil den teoretiske ekstra indtægt, 
når det realiserede beløb kendes, blive anvendt direkte til sportslige formål. 
 
Bladkontingentet: Er i en toårig aftale med Mediehuset LUKSUS. Ved sidste 
repræsentantskabsmøde satte vi bladkontingentet ned fra 50,00 kr. til 45,00 kr., men vi 
ved nu, at der er en portostigning på 20 %. Da den prismæssige aftale, der haves på 
nuværende medlemsblad, skygger netto-portoudgiften, må der allerede tages tiltag til at få 
et større bladkontingent. Valgte derfor at sætte forslaget op med en stigning på 5,00 kr. 
Dette hænger sammen med, at når man ruller bladaftalen, vil de to efterårsnumre i 2009 
blive belastet af et yderligere portotilskud til Mediehuset LUKSUS, ellers skulle det have 
været steget med 9,00 kr. Vælger dog at tage 5,00 kr. på nuværende tidspunkt til dækning 
af de to numre i efteråret 2009. 
 
Kommentar fra repræsentantskabet: 
 
SPØRGSMÅL: 
 
Søren Essendrup, Københavns Skiklub: Syntes ikke det var en voldsom stigning, men når 
det sættes sammen med bladet, er det temmelig mange penge for mindre klubber, der 
måske ikke har et højt kontingent, men som lever af bestemte ture. F.eks. Telemark 
Forum, der har et lavt kontingent, der kommer det til at udgøre en stor procentdel i de 
samlede udgifter. Lidt voldsomt alt i alt med en yderligere stigning. 
 
Jørgen Lindhoff, Skiklubben Hareskov: Repræsenterede en af de store skiklubber. For 
dem vil det betyde en voldsom belastning pga. stoppet af familiemedlemskabet, fordi der 
er en stor del familier i klubben, dette vil give en kraftig stigning. Syntes ikke dette er 
rimeligt med deres økonomi. Syntes at familiemedlemskab er en positiv ting, og har været 
en meget vigtig ting for at få medlemmer ind i skiklubberne. I Hareskoven er det en af de 
meget drivende ting, der har gjort, at de har fået det medlemsantal, de har. Er meget lidt 
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for at fjerne begrebet familiemedlemskab. Ved at der er tiltag fra kommuner og fra 
forbundet, men der kan internt gøres op med, hvem der er individer, og hvem der er i 
familier. Det er en administrativ håndtering, som ikke menes at være en belastning. Det er 
en dårlig idé at fjerne begrebet familiemedlemskab.  
 
Frans, Aalborg Skiklub: I forlængelse af kommentaren omkring familiemedlemskab, 
spurgte han om kontingentet pr. medlem er alle aldre fra 0 år og op? 
 
Bente Nielsen, Hobro Skiklub: Ville gerne have præciseret, hvad den gamle ordning var. 
Var der et maksimum på, hvor meget kontingent man kunne komme til at betale pr. 
familie? 
 
Søren Danig, CARC: Spurgte om der var et problem i, at klubben fortsatte med 
familiemedlemskaber, så det kun er afregningen i forhold til skiforbundet, der er individuel? 
 
Henrik Nørgaard, DSkiF: Den gamle ordning er således, at man betaler 45 kr. pr. medlem 
uanset alder. Familie- eller husstandsmedlemskaber er på 135 kr.. Det vil sige, at hvis der 
er mere end 3 personer i husstanden, er det en fordel med det nuværende 
familiemedlemskab. Mener at formuleringen, der er fremsat i forslaget, er vigtig at få rettet 
i forhold til kommuner og DIF, at man ikke i lovene har stående et husstandsmedlemskab, 
som helt bevidst er taget ud af den øvrige folkeoplysning og inde i hovedorganisationen, 
DIF.  Mener det er frit for klubberne, hvordan det gøres. 
 
Klaus Lehnskjold, Skanderborg Skiclub: Spurgte om man kunne forstille sig, at hvis man 
siger ok til en stigning, kunne det så ikke handles ned til 40,00 kr.Det er trods alt 160,00 kr. 
for de fire familiemedlemmer i forhold til 135,00 kr. Har det på det rene i forhold til DIF osv.  
 
Jørgen Lindhoff, Skiklubben Hareskov: Var med på Klaus’ ide, men syntes stadig den 
totale stigning, det medfører, kommer til at ramme de store klubber hårdt, i forhold til hvad 
der tidligere er blevet betalt. Selv om det er 40,00 kr. som foreslået, er det stadig en kraftig 
stigning. 
 
Minna Riis, Ganløse Skiklub: Kommer fra lille klub. Her kommer de til det modsatte 
resultat. Det hele afhænger af, hvordan klubben er sammensat, de har familier, hvor der er 
tre børn, men har flere ældre medlemmer der betaler familiekontingent, der kun består af 
mand og kone. Her har klubben betalt 135,00 kr. i stedet for 100,00 kr. Kan økonomisk 
blive nødt til at sætte kontingentet op i de enkelte klubber.  
 
Bente Nielsen, Hobro Skiklub: De har fået krav om, fra deres kommunes side, at der ikke 
kunne accepteres familiekontingent. Dette var de meget forskrækkede over, troede meget 
på, at der lå noget i det. Lavede om på kontingentet, og det har vist sig, at det ikke har 
betydet noget. Folk har gladelig betalt, trods en lille kontingentstigning. Mente det ville 
være fornuftigt at støtte op om Klaus´ forslag. Så man sagde 40,00 kr. i stedet for 45,00 kr.   
 
Jørgen Lindhoff, Skiklubben Hareskov: Vedr. bladkontingent er det en pæn stigning. Her 
vil deres forslag være, at man nedsatte antal blade fra fire til tre blade, og derved kunne 
holde prisen. Syntes det fjerde nummer var tyndere end de tidligere. Hvis man overvejede 
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frekvensen af, hvornår de skulle komme, ville tre numre sandsynligvis være dækkende for 
behovet.  
 
Søren Essendrup, Københavns Skiklub: Mente at bladet var godt, men set ud fra en klubs 
synspunkt og hvad man får ud af det i klubben, kunne det være rart at kunne reklamere i 
bladet for klubben. Syntes at det har været lidt vanskeligt at komme igennem til 
redaktionen i forhold til visse ting. Når der betales meget til det, kan der derfor også stilles 
nogle større krav i forhold til klubberne. LUKSUS skal dog sørge for kvaliteten, så det ikke 
bliver et forlænget klubblad, men at det har en vis form for bredde. Der bør ligge en form 
for større sammenhæng mellem klubber og LUKSUS. 
 
Henrik Nørgaard, DSkiF: Svarede Søren, at det er en generel aftale, at der skal bringes 
klubportrætter, dette er også gældende for næste sæson. Her vil det være et miks mellem 
traditionelle klubber og alternative skiklubber.  Her er det i væsentlig grad klubben selv, 
der kommer med indhold. Det er ikke muligt for skiklubberne at få gratis annoncering af 
sponsorerne i bladet. Det er annoncesalget, som finansierer bladet, så forbundet kan få 
det til portoudgiften. Udgivelserne er bestemt til fire numre pr. sæson, dette er man bundet 
til i nuværende aftale. I givet fald skal det forhandles på næstfølgende sæson, dette vil 
give anledning til en vanskelig øvelse. Da det fjerde nummer, der kommer, er på det 
tidspunkt i sæsonen, hvor de endelige resultater kan bringes. Ud fra en sportslig 
indgangsvinkel, vil det ikke være en god idé, at fjerne dette blad. Det er samtidig det 
nummer, der er mest vanskeligt at sælge til annoncørerne, for her er rejsesæsonen 
overstået, og dem der sælger udstyr er færdige med det. Kan sige, ved det fjerde blad, er 
der nogle modsættende argumenter for, at man ville kunne fjerne det. Hvis man skal 
efterleve forslaget om at fjerne et nummer, skulle man tage det første på sæsonen, men 
det er dog det nummer der er størst interesse for fra annoncørernes side, når det gælder 
rejser og skiudstyr. De to mellemste numre, er dem der på tidslinien er mest aktuelle for 
skiklubbernes forberedelser og gennemførelse af skisæsonen. Det vil være vanskeligt, at 
gå ind i forhandlingen om at ændre antallet fra fire til tre, dette ud fra argumentet om ikke 
at fjerne første og sidste blad.  Dog har det fjerde blad givet anledning til udviklende 
bemærkninger og evalueringen af bladsæsonen. Har forventninger om, at det fjerde blad 
er bedre næste gang.  
 
Søren Danig, CARC: Mente at det var tre forslag der var lagt sammen. 1: Omlægning af 
kontingentstrukturen, hvor familiemedlemskabet forsvinder. 2: En generel forhøjelse af 
kontingentet, for at forbundet får flere midler at gøre godt med. 3: Blad for at det løber 
rundt af sig selv. Umiddelbart vil det give dem en forøgelse på 25 % på deres betaling til 
forbundet. 50.000 kr. mere i indtægt til forbundet, vil have det fint med dette, da det går til 
sporten. Bladkontingentet er for at få de udgivelser igennem. Ingen problemer i det. 
Spurgte til hvordan man rent praktisk ville stemme om det. 
 
Mette, Københavns Skiklub: Spurgte mht. til bladet om man ikke kunne flytte det midterste 
og fjerne det første eller det sidste.  
 
Henrik Nørgaard, DSkiF: Bladene et, to og tre giver annonceindtægterne. I blad nr. fire 
gives annoncerne nærmest væk for ingen penge, derfor kan man ikke bare tage nummer 
tre ud, for så er salget bundet til de første to numre. Det er bladdriften i LUKSUS der 
betales for, hvis de ikke har en god bladdrift, har forbundet heller ikke et godt blad eller 
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måske slet ikke et medlemsblad. De historiske rammer er således, at man selv har drevet 
bladet igennem mange år, fandt ud af at omkostningerne forbundet med det blev så 
betragtelige, at det aldrig ville kunne finansieres gennem bladkontingentet. Dækkede de 
sidste par år et temmelig stort underskud på udgivelse af bladet og valgte derfor at lave en 
aftale med Aller Int., men hvor det redaktionelle indhold haltede . Mener nu, at være inde i 
en sund aftale, hvor der er udviklingsmuligheder således, at man kan tro på, at det som vi 
har set i den forløbende sæson, det vil man se vil blive endnu bedre. Når der stilles et 
forslag om at gå fra 45,00 kr. til 50,00 kr., så er det at gå tilbage til den sats 
bladkontingentet tidligere har været. Syntes med rimelighed, at der skal gives tilsagn om 
de 50,00 kr. Kunne godt fornemme en vis modstand af det samlede forslag, men vil gerne 
have det samlede forslag bragt til afstemning, inden der laves kompromiser på det. 
 
Søren Essendrup, Københavns Skiklub: Mente ikke at man skulle have gratis annoncering 
af diverse ting, men mente ture eller arrangementer, der kan give klubmedlemsindtægter. 
Syntes de kunne være bedre til at være på forkant med dette, dels med deadline i forhold 
til at have bedre muligheder at give reklame af ture. Kan godt være bedre. 
 
Bente Nielsen, Hobro Skiklub: Syntes ikke man skal spare fem kr., for at undvære det 
fjerde blad. Man har så lidt markedsføring af dansk skisport. Bladets kvalitet er blevet 
meget forbedret, og man har mulighed for at vise andre end dem, der er medlemmer af 
skiklubber, at man har unge mennesker, der løber konkurrence. Bladet har meget 
sportsstof, og man skal støtte op om det. Det er ikke markedsføring, der er forbundets 
stærkeste side, bladet ligger rundt omkring i familierne, hvor andre kan se det. Havde selv 
mulighed for at få en artikel med i år, det har de været meget glade for. Kan ikke se, 
hvorfor man skal diskutere antallet, men man skal sikre et blad, der er mere end et 
medlemsblad, men også en måde, hvorpå forbundet kan markedsføre sig. Støttede op om 
at beholde det. 
 
Nis J. Bennetzen, DSkiF: Spurgte Jørgen Lindhoff, Skiklubben Hareskoven, om de havde 
regnet på, hvad der betales i dag i klubben? 
 
Jørgen Skiklubben Hareskov: Vidste det ikke. 
 
Nis J. Bennetzen, DSkiF: Ved at give 40,00 kr. pr. medlem kommer Skiklubben 
Hareskoven af med yderligere 70.000 kr. Hvis det bliver 45,00 kr., er resultatet på 
79.000kr., hvilket vil sige, at det er 7000-8000 kr. mere på årsbudgettet. Syntes det totalt 
set er en beskeden stigning. Man skal også tænke på fremtiden. Tanken er at man får en 
lettelse i Dansk Skiforbunds administration, så ressourcerne kan bruges et helt andet sted. 
Nis J. Bennetzens personlige argument var, at hvis man ikke kan komme igennem med 
45,00 kr., så må man måske sige, at det er 42,50 kr. i år og næste år 45,00 kr. Så er det 
lagt fast og så har man tid til at vende sig til disse ting. Ville gerne ligge vægt på, at 
familiemedlemskabet i forhold til klubberne og i forhold til forbundet sløjfes. Hvad man gør 
i klubberne i forhold til egen administration er op til dem selv.  
 
Henrik Nørgaard, DSkiF: Svarede Søren på hans spørgsmål: Det er muligt at henvende 
sig til Heidi Jensen eller til Henrik Fritzen, som er nøglepersonerne, der koordinerer 
klubportrætterne, som bliver bragt i den kommende sæson. Hvilket er 4 klubber og 4 
atleter.  
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Søren Essendrup, Københavns Skiklub: Tilføjede at han ikke mente klubportrætter, men 
ture i det hele taget. 
 
Henrik Nørgaard, DSkiF: Klubture er en del af klubportrættet, hvad kan man opleve i 
denne skiklub osv. Hvis portrætter fremstår i en form i bladene, hvor de ikke fortæller, 
hvad det er klubben byder på af aktiviteter, så vil det typisk være en artikel, der vil blive 
sorteret fra i denne kommende sæson. Det er jo netop promovering af værdien af, hvilke 
oplevelser man kan få ved at være medlem i den pågældende skiklub. Teksten kan 
”krydres” med, hvilke samarbejdspartnere, man har, dette er der ingen begrænsninger i. 
 
Større nøgleaktiviteter kan bringes i kalenderlisten efter aftale med skiforbundets kontor. 
Bliver nogle gange mødt med bemærkninger i udviklings øjemed, som kun peger et sted 
hen. Fik en hårdhændet kritik omkring langrendsstoffet i denne sæson fra nogle 
langrendsentusiaster, dette kan kun medgives, når man tæller sider og indhold. 
Redaktionen er blevet spurgt om, hvor meget de har fået, og hvor meget er der blevet 
spurgt efter. De svarede, at det de fik, og specielt billederne, var i så ringe kvalitet, at det 
ikke kunne bringes i bladet. Nøglen til dette er, at det er klubber og disciplinteams som er 
medleverandører, og så skal kvaliteten højnes. I et vist omfang kan Mediehuset sende 
journalister ud til arrangementer, dette har man en konkret aftale om. I sidste ende er der 
artikler, som står og falder med det indleverede stof, muligvis forstærket af, at billederne 
ikke er af trykbar kvalitet. Der er nogle begrænsninger i dette, og det har man erkendt, 
derfor har man styrket organisationen af redaktionsarbejdet i den kommende sæson. Har 
derfor en klar forventning om, at det kan blive bedre. Der er ikke noget, af det der er blevet 
sagt, der ikke kan lade sig gøre. Håber at dette bliver så attraktivt, at klubberne står i kø 
uden for døren og banker på og gerne vil have deres portræt bragt. Det vil typisk være 
redaktionen, der beslutter, hvilke profiler de gerne vil have, og derefter laver en bruttoliste 
med profiler. 
 
Mette, Telemark Team: Har forsøgt at få nogle af de ture, de arrangerer, i bladet, men har 
fået at vide, at det ikke kunne lade sig gøre. Syntes at DM og de andre store ture, der 
arrangeres kunne markedsføres bedre, men svært når man ikke kan få lov at få tingene i 
bladet. 
 
Erling Ecklon, Odense Skiklub: Startede med bladkontingentet med en stigning på 5,00 
kr., forårsaget af postvæsenet. Dette kan der ikke gøres noget ved. Hvis man vil have 
nogle blade, må markedsprisen betales for at få dem sendt ud. Mente det var helt i orden. 
Mht. håndteringen af medlemskontingentet, kan det godt være, at der findes en anden 
måde, hvorpå man kan udregne kontingent, men syntes det går til et godt formål. Det går 
til den sportslige indsats for Dansk Skiforbund, der i sidste ende kommer klubberne til 
gode, og især de store interesserede sportslige klubber vil komme til at nyde godt af det.  
 
Kenneth Bøggild, DSkiF: Fortalte, at det var et puslespil, der skulle fungere. Man må ikke 
undervurdere effekten af at kunne fremskaffe et beløb i størrelsesorden 50.000-100.000 
kr. og så kunne få op mod 300.000 kr. igen fra Team Danmark. Det er penge, der ikke kun 
bruges til drift i Dansk Skiforbund, men det er penge, der direkte anvendes på aktiviteter, 
der ligger alle skiklubberne nært. Og det er bl.a. en aktivitet, der er blevet efterspurgt de 
sidste mange år, nemlig støtte til det elitære og støtte til den konstante talentudvikling, 
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hvilket er vigtigt for forbundets overlevelse. Har ikke med præcise tal været omkring 
Skiklubben Hareskoven, men vil gerne finde det, for at finde ud af et præcist beløb. Men 
som sagt ligger det i størrelsesorden, som nævnt. Det handler i sidste ende om, vi vil have 
pengene til at vokse. Det er et spørgsmål om forbundet har fået et forholdstilsagn, men 
står i mellemfinansieringsperiode. Rent administrativt har specielt de store klubber haft en 
blomstrende dialog siden nytår, hvor man sendte kontingentopkrævninger ud på baggrund 
af de indberetninger, der kom sidste år. Noget der ikke var helt gennemskueligt i 
regnskabet var, at man har måttet hensætte 91.000 kr. i regnskabet pga. usikkerhed i 
fakturering, hvilket er mange penge, som spærres til aktiviteterne, fordi indberetningen 
ikke er entydig. Ved at lave en entydig indberetning, vil man være i stand til at frikøbe 
nogle ressourcer, og nogle af de midler, man hele tiden har stående for at sikre den 
fortsatte drift, kan aktiveres på et tidligere tidspunkt af sæsonen. Syntes, at der skulle 
overvejes, hvorvidt der skal være en mulighed for, at man kan bringe forbundet videre som 
der pt. er gang i.  
 
Henrik Nørgaard, DSkiF: Kommenterede Mettes kommentar: Med mindre deadline var 
overskredet, var det et uacceptabelt svar. Hvis dette skulle være tilfældet, vil der blive 
taget hånd om tingene. Det fremgår direkte af aftalen, at tingene skal promoveres og det 
er forbundet selv, der bestemmer, hvilke aktiviteter, der skal promoveres. Aftalen er hel 
regelret. Ikke rart at høre, at der var en nøgleaktivitet, der ikke kunne blive eksponeret. 
 
Mette, Københavns Skiklub: Fortalte, at det var Klavs Klavsen, der afviste det. Ikke 
LUKSUS. 
 
 
Afstemning:  
 
Tilstedeværende stemmer og klubber: 70 stemmer og 15 klubber. 
 
Steen foreslog det blev åben afstemning. Ingen protester, derfor åben afstemning. 
 
For: 55 
Imod: 0  
Hverken for eller imod:15  
 
Forslaget blev derefter vedtaget. 
 
Henrik Nørgaard, DSkiF: Takkede repræsentantskabet for, at forslaget blev stemt 
igennem. Kan tage det med hjem i klubberne, at Kenneth først fakturer i december 2009, 
så der er et stykke tid til at bearbejde meninger og holdninger.  
 
Forslag 2:  
 
Bestyrelsen foreslår, at forbundet ændrer navn til Danmarks Skiforbund. Denne ændring 
er en tilpasning i forhold til den øvrige danske og internationale sportsverden. F.eks. 
Danmarks Idræts-Forbund. Ligeledes er Danmarks Skiforbund det korrekte navn i 
international sammenhæng, Ski Federation Denmark. 
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I forlængelse af ændringen udskrives en logo konkurrence. 
 
Bestyrelsen havde ingen yderligere motivation end det, der var anført. Man har set 
igennem mange år, at man på international bane ikke har været tro mod den egentlige 
betegnelse. Som man så for nogle år siden, hed det Dansk Idræts-Forbund, som fik en 
navneændring til Danmarks Idræts-Forbund, og så er det ellers gået videre ud i 
specialforbundene.  
 
Kommentar fra repræsentantskabet: 
 
SPØRGSMÅL:  
 
Rolf Duedahl, Ebeltoft Skiklub: Mente at Danmarks skulle stå med et lille s.  
 
Henrik Nørgaard, DSkiF: Forslaget er sprogligt korrekt både på dansk og engelsk. 
 
 
Afstemning:  
 
For: 68 
Imod: 2 
Hverken for eller imod: 0 
 
Forslaget blev vedtaget. 
 
 

7. Valg af formand (ulige årstal) 
 
Ikke på valg. 
 
 

8. Valg af næstformand (lige årstal) 
 
Leo Libak Nielsen, indstillet af bestyrelsen. Valgt. 
 
 

9. Valg af kasserer (lige årstal) 
 
Nis J. Bennetzen, indstillet af bestyrelsen. Valgt. 
 
 

10. Valg af to bestyrelsesmedlemmer (ulige år) 
 
Ikke på valg. 
 
 

11. Valg af to bestyrelsesmedlemmer (lige år) 
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Nikolaj Fjellvang, indstillet af bestyrelsen. Valgt. 
Søren Stavsholm genopstiller ikke.  
Bestyrelsen har foreslået Signe Kjeldsen, indstillet af bestyrelsen. ”Valgt”. (Var dog ikke 
selv deltagende ved mødet) 
 
Henrik Nørgaard, DSkiF, bestyrelsen udarbejdede på sit seminar en bruttoliste over mulige 
kanidater til bestyrelsen, og har haft en drøftelse om, at man gerne ville replicere Søren 
Stavsholm med et nyt bestyrelsesmedlem, der har en kommunikationsmæssig baggrund. 
Har været gennem en længere liste af kommunikationsmedarbejdere og journalister mv., 
hvoraf mange havde en binding i deres aftaler, så de ikke ville kunne være uvildige i 
forhold til skisporten, hvis det var sådan, at de sad i bestyrelsen, og derved kunne de ikke 
kandidere. Søren har selv peget på Signe Kjeldsen som kandidat, da de er ansat i samme 
firma. Umiddelbart virker hun til at have den rigtige baggrund. Pga. hun har været bortrejst 
og nu er sygemeldt, har man ikke haft mulighed for at kvalificere hende kandidatur eller 
fået endelig bekræftelse på, om hun syntes, det er en god idé. Bestyrelsen måtte derfor 
bede repræsentantskabet om at få mandat til at få bemandet bestyrelsesposten enten 
med Signe Kjeldsen eller en alternativ værdig kandidat med en kommunikationsmæssig 
baggrund.  
 
Ingen indvendinger fra repræsentantskabet. 
 
 

12. Valg af to bestyrelsessuppleanter (for 1 år) 
 
Lars K. Madsen, indstillet af bestyrelsen. Valgt. 
Minna Riis, indstillet af bestyrelsen og Ganløse Skiklub. Valgt. 
 
 

13. Valg af revisor (ulige år) 
 
Ikke på valg. 
 
 

14. Valg af revisorsuppleant (for 1 år) 
 
Klaus Gerløv, indstillet af bestyrelsen. Valgt. 
 
 

15. Valg af formand til ordens- & amatørudvalget (lige årstal) 
 
Steen Frandsen (ikke på valg). 
 
 

16. Valg af to medlemmer til ordens- & amatørudvalget (lige årstal) 
 
Mogens Feldfoss, indstillet af bestyrelsen. Valgt. 
Erland Pedersen, indstillet af bestyrelsen. Valgt. 
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17. Valg af 1 suppleant til ordens- & amatørudvalget (for 1 år) 

 
Bente Nielsen, indstillet af bestyrelsen. Valgt. 
 
 

18. Eventuelt 
 

Søren Essendrup, Københavns Skiklub: Løbende har der været snakket om tværfagligt 
samarbejde, tror at det er blevet bedre. I hvert fald mellem Telemark og Alpint, der 
gennem det seneste år har haft et godt samarbejde på tværs. Der har været problemer, 
men mente, at det primært er manglende kommunikation mellem teams. Ville gerne have, 
at bestyrelsen fandt nogle veje, hvor der kan snakkes sammen om tingene, såsom udstyr 
og praktiske ting, men også om ting, som man kan bruge hinanden til mere, end man gør i 
øjeblikket. Der har været snakket om det. Ved ikke om det er disciplinteams, der er dårlige 
til at kommunikere eller bare glemmer det, tror at det kan forbedres betydeligt, så teams 
kan få mere ud af hinanden. Er i Københavns Skiklub begyndt at gøre tiltag i forhold til 
denne retning, og det lader til, at det bliver et godt projekt. Ønskede at forbundet gjorde lidt 
mere i forhold til det. Et af problemerne er, at man har egne interesser rundt i klubberne, 
men det betyder ikke, at det ikke skulle kunne lade sig gøre. 
 
Freddy Johansen, Faaborg Skiklub: Ville nævne en lille ting omkring rulleski. Har på 
baggrund af skiskydning henvendt sig til en organisation under Dansk Skytte Union, der 
hedder biatlon, rulleski og skydning. På nuværende tidspunkt er der 14 mand, der har 
meldt sig til ni lektioner i en skytteklub. Rulleski hænger sammen med asfalt og åbne 
områder. Kan man forvente en opbakning, hvis de kommer i problemer med at blive 
etableret med skydebaner? 
 
Henrik Nørgaard, DSkiF: Til Freddy: Kan kun pege på kaserneområder med dertil hørende 
skydebaner. Man har tidligere gjort nogle tiltag for at få udbredt biatlon. Her fik man tilbudt 
nogle rifler gennem FIS, men kunne ikke få dem placeret, ingen interesserede sig. Det er 
en sport, der har stor opmærksomhed. Har på tapetet nok kun én, der har prøvet det på 
højt niveau, Martin Møller. Hvis der skal gøres mere ved det, er 14 rulleskiløbere en 
nicheproduktion i forhold til den samlede virksomhed. Kan ikke afvise at danskere kan 
gøre sig gengældende i skydning. Man må kigge på det, dog kræver det, at der kommer et 
konkret oplæg som bestyrelsen kan forholde sig til. 
 
Til søren: Bestyrelsen reagerer på forespørgsler omkring koordinationen imellem teams. I 
det afviklede år har man taget stilling til midler til supportudstyr, netop for at kunne undgå 
koordinationsmæssige åreknuder. Man er forberedt på, at indsatsen på den sydlige 
destination skal forstærkes, har lavet den indledende behandling af en materialeliste, uden 
at der dog er taget stilling til en budgetfaktor. Har handlet ud fra de rammer, at skulle det 
kunne lade sig gøre, uden skelen til. om det var det ene eller andet team, der havde 
behovet, så har man puljet det og sagt, hvad er det man kan løse problemer med og hvilke 
materialer skal være tilgængelige på de forskellige destinationer. Vil i bestyrelsen holde 
øje med koordinationen på tværs mellem teams, at den er til gode for alle og ikke til 
forhindring for nogle teams på bekostning af, at andre nyder nogle goder.   
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Magnus Wonsyld, Københavns Skiklub: Har talt med Kenneth omkring et forslag, som 
ligesom i andre sportsgrene, så er det ikke noget man dyrker hele året. Syntes at det er 
vigtigt, hvis man vil have skisporten til at vokse i Danmark. Foreslog at man har en 
sommerlejr skisport. 
 
Poul Lundholdt: Mange talenter på vej. ??? 
 
Kenneth Bøggild, DSkiF: Har tre år i træk overført Snowboard Disciplinteams samlede 
budget til efterfølgende år, så der pt. står 107.000 kr. For så vidt angår Freestyle 
Disciplinteam, så er det sådan, at de har fundet ud af, at de har en kasse i forbundet, så 
sidste år blev der brugt lidt, men der er også overført penge. Det der har været tradition, 
og det der har været kigget på med fordelingen, er lige så meget et spørgsmål om de 
aktiviteter, der er. Som der er meddelt i forbindelse med indberetningen i dette års 
fordelingsnøgle, så vil der til næste år fordeles efter de indberetninger, hvor der er sket 
noget. Nogle discipliner har ikke indberettet noget som helst, og hvis det skal stå til 
troende, så er der discipliner der ikke vil få midler til næste år.   
 
Henrik Nørgaard, DSkiF: De faktuelle tal krævede en bemærkning fra det politiske niveau. 
Henviste til Poul, at det ikke var så smart en opfordring at komme med. Arbejder med et 
grundbeløb på 40.000 kr. pr. disciplinteam, og så er der nogle teams, der har lavet nogle 
indtjeninger på deltagelse i FIS VM, og det er derfor, de får en større ramme. Der er en 
differentiering mellem alpin og langrend, fordi der er langt flere udøvere i den alpine sport 
og især på det elitære niveau. Midlerne lægges ud som rammebeløb hos disciplinteams, 
og man finder ud af, at det er små beløb, der kan flyttes fra et team til et andet. Det, der er 
væsentligt, er, at midlerne bliver anvendt til noget fornuftigt. Ud fra det Kenneth har sagt, 
er det ikke et signal om, at man skal bruge de midler, man har fået stillet til rådighed, men 
det er at have nogle aktiviteter, som kan bibringe atleterne en sportslig udvikling. Men har 
man en aktivitetsplan med nogle budgettal på, så er sandsynligheden for at et teambudget 
går i nul stor. Kan se, at dem der har øvet sig på dette længe, er gode til det. Dem der ikke 
rigtigt er kommet i gang med det, er ikke så gode til det. Det har bestyrelsens 
opmærksomhed, at midlerne arbejder for sporten. Er i nuet blevet fanget i, at man vil 
behandle teams ens, hvilket er et godt signal, men nu kunne man i det seneste år have 
haft en langt større international deltagelse i nogle disciplinteams kontra andre. Den 
mulighed er forpasset med den måde, der er blevet budgetteret og den måde, der er aflagt 
regnskab på. Det vil fortsat have fokus i opfølgningen i økonomiudvalget, samt 
bestyrelsens bevågenhed i de afrapporteringer, man får fra økonomiudvalget.  
 
Henrik Nørgaard, DSkiF: Havde helt bevidst valgt at tage dette punkt op under Eventuelt. I 
forhold til elitearbejde er der blevet sagt meget derom. Man har nævnt, at man skal i dialog 
med Team Danmark omkring de atleter, der er i spil, og hvad fremtiden måtte bringe. I den 
drøftelse kommer de ind på noget, der kaldes kraftcenter. Vil prøve at byde betydelige 
klubber op til dans, omkring det at være kraftcenter inden for en given disciplin. Et 
kraftcenter er en ramme i en klub med klubbens egne atleter og inviterede atleter fra andre 
klubber, hvor der foregår et elitært arbejde på et højt niveau. Hvis dette skal etableres, vil 
der følge både opgaver og penge med til det. De første der tales med er Københavns 
Skiklub, idet der kan ses nogle muligheder både i langrend og telemark. Hvis der bliver 
enighed om en ramme for det, vil det være noget, man går i dialog med, formentlig med en 
række andre klubber. Det skal i princippet være klubber, der vil gøre en indsats for atleter 
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ud over klubbens egne atleter, og her skal også tænkes geografisk. Her skal man også 
kigge på disciplinernes fordeling, atleternes fordeling i landsdelene og derefter kigge på, 
om man kan finde en model. Om modellen bliver den ene eller den anden, vil man lave 
nogle pilotprojekter for at blive klog på ideerne, og kan de bringes til udførelse og giver de 
effekt. Det vil være et klart positivt signal til Team Danmark, at der tænkes i kraftcentre og 
et klart positivt signal til klubberne, der vil blive budt op. Man vil høre nærmere om det, når 
man er klar til at lave en konceptbeskrivelse. Da det er under eventuelt, er det ikke til 
beslutning, det er noget der arbejdes på.  
 
Henrik takker for engagement ved repræsentantskabsmødet. Holdte status quo med antal 
klubber repræsenteret til mødet, endda bedre end normalt, når man er i denne del af 
landet. Takkede for bemærkningerne. Takkede den professionelle organisation for 
organiseringen af mødet. Takkede Steen Frandsen for deltagelse med kort varsel. Mødet 
afsluttedes.  
 
 
 
 
 
 
 
Referatet godkendt den 26. juni 2008, af Formand Henrik Nørgaard & dirigent Steen 
Frandsen 


