
Referat AKD tlf. bestyrelsesmøde torsdag 11. oktober 2018 
 
Deltagere: Kuno Brodersen (DSKiF, bestyrelsesmedlem), Kim Skov Jensen (SH, kasserer), 
Michael Hanghøj (SH, bestyrelsesmedlem), Henrik Kirk (KS, bestyrelsesmedlem), Rune 
Methling (ÅS, bestyrelsesmedlem), Ole Mathiassen (ÅS, bestyrelsesformand), Mette Lund 
(KS, suppleant), Henrik Oksholm (daglig leder). 
 
 
 

1) Seneste referat fra telefonmødet 26. august godkendt 
 

2) Præsentation af bestyrelsen/bordet rundt: Intet til referat 
 

3) Opfølgning på AKD generalforsamling: Intet til referat 
 

4) Trysil aftalen: Status gennemgået af Michael. Der blev aftalt følgende omkring 
endnu uløste opgaver: Beskrivelse af procedure for liftkortbestilling udarbejdes af Ole 
med hjælp fra Michael. Ole beskriver dertil et kodex for korrekt brug af liftkort der 
stilles til rådighed af Skistar til løbere, træner og stab. Henrik Oksholm arbejder 
videre med Winter Games på Trysil og med bistand fra Henrik Kirk. 
 

5) AKD kommunikationsplatform: Enighed om at implementere kraftcenter.dk 
domænet med ledsagende funktions email adresser for at skabe klarhed, synlighed, 
entydighed og overblik over AKD’s aktiviteter og virke både indadtil og udadtil, 
specielt i forhold til aktiviterne på Trysil. Samtidig blev det besluttet at indføre team-
app til mobiltelefoner for den daglige og praktisk orienteret kommunikation imellem 
løbere, forældre, trænere og stab på U-16 og Junior-FIS holdene og dermed erstatte 
facebook platformen. Facebook skal/kan stadig anvendes for deling af billeder og 
andre udadrettede opslag og annonceringer, men skal ikke bruges til den interne 
driftsorienterede kommunikation. 
  

6) Børne-FIS udtagelseskriterier: Rune gav en status på trænerudvalgets behandling 
af dette emne. Grundlæggende er det et problem at trænerudvalget stadigvæk 
arbejder uden et færdigt kommissorium. Derfor er det AKD bestyrelsens opfattelse at 
endelige beslutninger for dette års børne FIS kriterier, skal vedtages som en ad hoc 
beslutning i fællesskab imellem trænerudvalg, AKD bestyrelse og landstrænere. AKD 
bestyrelsen gav Rune mandat til at kommunikere følgende overfor trænerudvalget: 

A) Der skal udarbejdes en foreløbig oversigt over hvilke løb de enkelte løbere 
evt. ønsker at deltage i. Herved kan konkretiseres hvilke løb der kan give 
anledning til udfordringer i forhold til kvoter. 

B) Der skal tilvejebringes objektive data for igangværende sæson til at 
understøtte, (ikke afgøre) udtagelse (fysiske test, tidtagning i træningsbaner, 
uge 49 løb).   

C) Den endelige udtagelses komité skal bestå af U-16 landstræner, landstræner 
og Henrik Oksholm.  

D) Det skal kommunikeres overfor alle kandidater hvilke løb AKD anbefaler den 
enkelte at deltage i (stærke løbere til stærkt besatte løb), men det skal være 



en anbefaling og ikke en befaling. I sidste ende er det løberne der ser selv i 
samråd med forælder og træner beslutter hvilke løb de ønsker at deltage i. 

E) Der bør fastholdes en kvote på henholdsvis 2 (U-14) og 3 (U-16) for det antal 
løb hvor man kan kræve en prioritering. For løbsdeltagelse flere løb end de 
løb, løberen har prioriteret udover dette, vil det kræve at der er ledige 
kvotepladser – man kan ikke skubbe løbere ud. 

F) Udtagelse til sæsonens børne-FIS løb skal ske umiddelbart efter uge 49. 
 
 
7)    Overordnede prioriteringer i AKD arbejdet: Formanden indstillede en prioritering til  
       bestyrelsen og den daglige leder for arbejdet den kommende tid. Listen er et internt  
       arbejdsdokument, og bringes derfor ikke til offentligt referat. Formålet med listen er at  
       skærpe og målrette bestyrelsens og den daglige leders arbejdsindsats på de opgaver     
       der anses som vitale for AKD, og dernæst opgaver der anses som meget vigtige men  
       ikke afgørende. Kun i det omfang de vitale og dernæst vigtige opgave er i god gænge,  
       da kan der bruges kræfter på øvrige opgaver af mere perspektiverende karakter.    
 
8)   Orientering om sponsorsituation: Kim gennemgik status, som er gunstig med en let   
      øgning i sponsorater. Området skal fortsat prioriteres, og kræver vedholdende fokus på  
      at vi leverer værdi for sponsorerne.  
 
9)   Evt.: intet referat  
 
 
 
 
 
Ole Mathiassen 21. oktober 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


