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Dagsorden

a) valg af dirigent
b) beretning af formanden 
c) godkendelse af det reviderede regnskab pr. 31.12.
d) fremlægning af mål og aktivitetsplaner
e) orientering om budget for indeværende år samt fremlægning af budget for det kommende kalenderår
f) fastsættelse af kontingentets grundbeløb, og minimumsbeløb pr. klub samt eventuelt bladkontingent for 

det kommende kalenderår
g) behandling af indkomne forslag
h) valg af formand (ulige årstal)
i) valg af næstformand (lige årstal)
j) valg af kasserer (lige årstal) 
k) valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
l) valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
m) valg af 2 bestyrelsessuppleanter (for 1 år)
n) valg af 1 revisor (ulige årstal)
o) valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år)
p) valg af formand til ordens- & amatørudvalget (ulige årstal)
q) valg af 2 medlemmer til ordens- & amatørudvalget (lige årstal)
r) valg af 1 suppleant til ordens- & amatørudvalget (for 1 år)
s) eventuelt
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Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen.
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Formandens beretning

Ved formand Henrik Nørgaard
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Indledning
• Beretningen gives for den et-årige periode mellem 

repræsentantskabsmøderne.
– Bestyrelsen har i det forgangne år i væsentlig 

grad søgt at fortsætte udviklingsarbejdet med 
fokus på:

• sporten, 
• de organisatoriske forhold, 
• økonomien og 
• kommunikationen.  

• I idrættens verden har vi et tæt og positivt 
samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund (DIF), 
og Team Danmark (Team DK). Der pågår en åben 
og givende dialog mellem DIF og 
specialforbundene, og i relation til Team DK, er vi 
kommet inden for i varmen igen med økonomisk 
støtte til to atleter.

• Dette år har de mest vidtrækkende emner, som 
bestyrelsen har arbejdet med været: 

– ny elitepolitik 
– Revurdering af breddepolitikken fra 2001.
– De planlagte midtvejsmøder med klubberne i 

november 2008 blev desværre aflyst grundet 
svigtende tilmelding fra klubbernes side. 

– Der er gennemført en logokonkurrence
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Udefra kommende forhold

• Skisæsonen har været præget af særdeles gode sneforhold i både 
Norden og Alperne, der bl.a. har sikret gennemførelse af alle 
planlagte mesterskaber. Desværre gav snemængderne i Danmark 
kun begrænsede muligheder for gennemførelse af træning og 
konkurrencer.

• Sæsonen 2008/09 var en periode med deltagelse i både VM og UOL 
samt i EC og WC løb.

• De internationale udtagelseskrav til OL i 2010 har været kendt i ca. 
et års tid, og selvom de er forholdsvis høje, er der i løbet af sæsonen 
leveret sportslige resultater fra flere atleters side, der har medført 
registrering hos DIF af atleter på kandidat- eller aspirantlisten, der 
kan medføre en bredere dansk deltagelse i Vinter OL 2010 end før
antaget.

• Team Danmark har i perioden vist konkret interesse i at medvirke til 
udvikling og støtte af de bedste atleter, idet to atleter indgår i et 
individuelt støtteprogram.

• På det idrætspolitiske plan har der i sommeren 2008 været afholdt 
en international kongres i FIS regi, men grundet sygdom og 
arbejdspres var forbundet desværre ikke repræsenteret.

• Der er gennemført en logokonkurrence, og et af de indsendte forslag 
- i tilpasset form - er iværksat som forbundets nye logo
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Missionen – kernevirksomheden

• DSkiF er et specialforbund, der har til 
formål at dyrke konkurrence- og 
motionssport, og derfor har DSkiF et 
naturligt fokus på de sportslige aktiviteter 
som er forankret i de nyligt oprettede 
disciplinteams. 

• Medlemmerne af DSkiF er skiklubberne, 
hvorfor opgaven med at rådgive og 
servicere samt tilgodese disses behov og 
udvikling har en høj prioritet i DSkiF's 
samlede virksomhed.

• I udførelsen af disse to hovedopgaver, 
arbejder DSkiF på at fastholde og udvikle 
et udbytterigt samarbejde med såvel 
nationale som internationale 
samarbejdspartnere.

• Desuden er det DSkiF’s opgave at 
udbrede kendskabet til skisporten ved 
blandt andet at etablere nye klubber.
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Disposition

• Det overordnede grundlag.
• Sporten, herunder eliteskisporten og 

talentudvikling.
• Breddeaktiviteter.
• Den frivillige og den professionelle 

organisation.
• Klubber og medlemmer.
• Medlemskonceptet.
• Medlemsbladet.
• Det internationale samarbejde.
• Økonomi, genopbygning og styring.
• Strategiske samarbejdspartnere og 

sponsorer.
• Bestyrelsens aktiviteter.
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Det overordnede grundlag

• Forbundets mission, vision og kerneområder 
foreligger og følges i almindelighed. I 
tilslutning er der i perioden foretaget en 
revurdering af breddepolitikken, resultatet 
heraf er præsenteret og drøftet på formødet 
inden repræsentantskabsmødet. 

• I perioden er der afdækket og registreret et 
behov for at beskrive en elitepolitik, et 
arbejde som er pågået i de seneste måneder, 
og det foreløbige resultat er præsenteret og 
nøglespørgsmål er drøftet, ligeledes på 
formødet inden repræsentantskabsmødet.

• Med hensyn til foretage en samlet 
koordination med DIF’s politiske program, 
henstår denne opgave, idet der fra DIF’s side 
er sket flere organisatoriske ændringer samt 
at flere politikker er under revidering.
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Generelt
� Deltage i det internationale arbejde i regi af 

FIS. Trække aktuel information ind i DT’s
arbejde.

� Audit mellem Danmarks Idræts-Forbunds
politiske program og Danmarks Skiforbunds
samlede virksomhed.

� Udskrive en konkurrence om nyt logo, træffe 
beslutning og implementere med henblik på 
brug i skisæsonen 2008/09.

� Oprette et ”uniformsudvalg” (uden 
lovændring), der har til formål at rådgive den 
professionelle organisation og bestyrelsen i 
forbindelse med indgåelse af aftaler om 
leverance af tøj, ski og andet udstyr.

� Skabe mulighed for en gymnasial 
uddannelse som kombineret tilstede- og 
fjernundervisning (PC).

� = OK
� = Delvist opfyldt
� = Ikke opfyldt
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Sporten
� Deltage i internationale konkurrencer, VM, WC og 

EC, med mål at forbedre ranglisteplaceringer med 
henblik på at optage forhandling med DIF/DOK og 
Team Danmark om støtte mod Vinter-OL i 2010 hhv. 
2014.

� Gennemføre Kreds- og Danmarksmesterskaber.
� Gennemføre eliteseminar for atleter, ledere, 

trænere, forældre m.fl.
� DT-U uddanner instruktører og trænere i alle 

discipliner.
� I samarbejde med Nortlander Tours A/S at uddele 

”Årets Sportspris”. 

� = OK
� = Delvist opfyldt
� = Ikke opfyldt
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Sportslige status
• Freestyle:

– Der er opnået resultater på internationalt niveau i SkiersX, samt en atlet har kørt sig op på et niveau så deltagelse i WC 
09/10 er mulig i disciplinen pukler.

• Snowboard:
– Der er opnået resultater på internationalt niveau i SnowbordX. Af udvalgte resultater, skal her nævnes Julie Lundholdt’s

enestående VM resultater, hvor hun bl.a. løb sig til en 6. plads, som årets bedste resultat, i en OL disciplin. 
• Telemark:

– Der har været stor international aktivitet, med flere topresultater, på det højeste internationale niveau. Thomas Bergfors
vandt i januar måned 2009 Junior VM i Telemark sprint i Kreischberg Østrig

• Langrend:
– Der har været stor international deltagelse, bredt i gruppen. Resultatmæssigt har det dog ikke været den store sæson; dog 

har VM deltagelsen vist gode takter, hvor især 3 atleters indsats har været over forventning. Det skal endvidere 
bemærkes, at Jonas Thor Olsen i denne sæson har gennemført Tour de Ski for 2. gang og vundet verdens 
hårdeste langrendskonkurrence, Arctic Circle Race, i 2008.

• Alpint:
– Alpint Disciplin Team har gennem en årrække arbejdet målrettet med ungdoms atleterne, og gruppen strækker sig nu fra 

boblere (98-99), U-15 (94-97) til U-19 (93-90). 
• Løbere fra både U-15 og U-19 har deltaget i mange internationale konkurrencer, og der er præsteret mange gode 

resultater. 
– De vigtigste internationale konkurrencer kan kort nævnes. Syv løbere fra U-15 deltog i uge 8 ved Børne VM (Topolino) i 

Italien. 
– I januar blev fem U-19 løbere udtaget af DOK og deltog i ungdoms OL, der blev afholdt i uge 8 i Polen. 
– Fire andre U-19 løbere deltog sammen med tre senior løbere i VM, der blev afholdt i uge 7 i Val d’Isére i Frankrig.

• OL 2010:
– DIF har på baggrund af sæsonens resultater registreret syv atleter på Vinter OL kandidat- eller aspirantlisten.

• Kandidat:
– 1 Snwoboard (SnowbordX)
– 1 Freestyle (SkiersX)

• Aspirant:
– 1 Freestyle (Pukler)
– 2 Alpint
– 2 Langrend

• Rulleski
– Deltagelsen i nationale og internationale rulleskikonkurrencer har været vigende, og der er ikke opnået internationale 

resultater.
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Internationale OL krav:
• Freestyle (landet er kvalificeret): (Aktuelt 1 atlet nr. 29.)

• Minimum top 30 i FIS WC eller FIS VM & maksimum 100 FIS point i eventen..
– Fordeling af pladser:

• 1 kvote plads, fordeles fra toppen af WRL. Når et land (NOC) har fået fire pladser fordels til næste NOC på listen.
• Snowboard (landet er kvalificeret) (Aktuelt 1 atlet nr. 17)

• Minimum top 30 I FIS WC eller FIS VM & maksimum 100 FIS point i eventen..
– Fordeling:

• 1 kvote plads, fordeles fra toppen af WRL. Når et land (NOC) har fået fire pladser fordels til næste NOC på listen
• Langrend (landet er kvalificeret, ved VM deltagelse B Kvalifikation):

– A kvalifikation:
• Maksimalt 100 FIS point i enten distance eller sprint.
• Ved atlet med maksimalt 120 sprint FIS point, kan stille i sprint alene.

– B kvalifikation:
• 1 atlet af hvert køn, kan stille i enten sprint, 10 (L)/15 (M)
• Maksimalt 300 FIS point (distance eller sprint) per. 25.01.2010
• Skal have deltaget i senior VM 2009

– Ekstra pladser:
• En ekstra plads, ved atleter i top 300.

• Alpint (landet er kvalificeret, ved VM deltagelse B Kvalifikation): :
– A kvalifikation:

• Top 500 på FIS ranglisten, per 25.01.2010. I Styrtløb, S-G & Super Com. Styrtløb minimum 120 FIS point i 
disciplinen.

– B kvalifikation (hvis ovenstående ikke imødekommes):
• 1 atlet af hvert køn, kan stille i slalom & storslalom
• Maksimalt 140 FIS point per. 25.01.2008
• Skal have deltaget i senior VM 2009

– Ekstra alpin atleter:
• Top 500 på FIS ranglisten.
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Internationale OL krav, tidsskema

• Qualification Period: July 2008 – 25 January 2010
• FIS allocation of quota places to NOCs: Monday 18 January 2010
• NOCs to confirm to FIS use of quota places: Friday 22 January 2010
• FIS to inform relevant NOCs regarding reallocation of 

quota places for qualified athletes: Monday 25 January 2010
• End of re-allocation process: Thursday 28 January 2010
• VANOC deadline to receive entry forms submitted

by the NOCs: Monday 1 February 2010
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Sporten
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Bredde
� Foretage en rulning af forbundets breddepolitik.
� Deltage i landsdækkende kampagne rettet mod 

alpine skiskader.
� Vedligeholde forsikringsordning, der giver deltagere 

i en klubtur hjemrejsedækning.
� Overdrage projekt Skileg til klubberne, med henblik 

på lokal gennemførelse.
� I samarbejde med Østrigs Turistbureau at 

gennemføre SkiEvent på Store Torv i Århus.
� Evt. støtte lokal afholdelse af SkiDag el. lign.
� I samarbejde med Højmark Rejser A/S at uddele 

prisen til ”Årets Skiløber”.

� = OK
� = Delvist opfyldt
� = Ikke opfyldt
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Bredde - Skileg
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Bredde - SkiEvent
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Bredde - Klubinstruktør
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Klubberne

� Gennemføre udviklingsforløb for 10 
eksisterende skiklubber.

� Støtte etableringen af 10 nye skiklubber i 
de nye stor-kommuner, der ikke har en 
skiklub.

� Gennemføre midtvejsmøder med 
klubberne.

� Støtte klubberne i etablering af 
hjemmeside på fælles platform.

� = OK
� = Delvist opfyldt
� = Ikke opfyldt



21

Medlemsstatistik 2007

• 2007: 62 klubber
• I 2008/09 var der tilgang af 3 nye klubber 

og afgang af 2 klubber. (63 klubber)
– Sit Ski
– Copenhagen Business School

Skiklub
– DS 29

• Aktuel medlemsstatus: 11.287.
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Den frivillige organisation

� I samarbejde med DIF at gennemføre en 
work-shop for Disciplinteams.

� Fastholde en kontinuert dialog mellem 
disciplinteams, professionel organisation 
og bestyrelse. 

� Støtte disciplinteams i etablering af 
talentudviklingsprojekter til national hhv. 
international elite.

� = OK
� = Delvist opfyldt
� = Ikke opfyldt
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Den professionelle organisation

� Ansætte en breddekonsulent.
� Udvikle den nuværende organisations 

kompetencer gennem uddannelse, 
netværk og coaching.

� Ansætte en sportschef og trænere i takt 
med at der kan genereres de fornødne 
økonomiske midler (Team Danmark 
samarbejde).

� = OK
� = Delvist opfyldt
� = Ikke opfyldt



24

Økonomi

� Øge indtægterne til gavn for skisporten, 
herunder ansøge DIF’s udviklingspulje og 
udvide antallet af sponsorer.

� Fortsætte genopbygningen af 
egenkapitalen, moderat.

� = OK
� = Delvist opfyldt
� = Ikke opfyldt
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Kommunikation

� Fortsætte udsendelsen af elektroniske 
nyhedsbreve (Klubmail) samt udbygge 
funktionaliteter og indhold af 
hjemmesiden skiportal.dk

� Tilbyde klubberne en IT-applikation til 
hjemmesider i tre forskellige niveauer.

� I samarbejde med LUKSUS at udgive et 
medlemsblad som klubberne er tilfredse 
med.

� Udsende pressemeddelelser som 
markerer forbundets sportslige profil.

� = OK
� = Delvist opfyldt
� = Ikke opfyldt



Dansk Skiforbunds
Repræsentantskabsmøde

Afslutning af beretningen



Dansk Skiforbunds
Repræsentantskabsmøde

25. april 2009
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Regnskab

• Årsrapporten 2008
• Ressourcefordeling
• Budget 2009/2010
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Årsrapporten/resultatopgørelse

166.547Overført til skiklubben DS29

0

0

2.924.219

67.963

2.856.256

4.316

2.659.157

192.753

3.090.766

3.090.766

2008

DT-U
Akt.

45291125145.505
Disponering
Overført til egenkapital

45291125145.505Årets resultat

3.8703.4283.7023.454.332Udgifter i alt

826390633552.519Disciplin teams

3.0443.0383.0692.901.813Mellem total

711804668794.006Diverse markedsføring

946817922785.266Administration

1.3871.4171.4791.322.541
Udgifter
Gager/personale omk.

4.3223.5193.8273.599.837Indtægter i alt

2.0091.4471.6821.719.892Øvrige indtægter

246108350104.250Markedsføringsindtægter

2.0671.9641.7951.775.695Tilskud Danmarks Idrætsforbund

2006200720082008

tkr.tkr.Budget/tkr.
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Årsrapporten/aktiver

1.3501.492.780AKTIVER I ALT

1.3501.492.780Omsætningsaktiver i alt

6811.258.673Likvide beholdninger

669234.107Tilgodehavender i alt

00Periodeafgrænsningsposter

200Beholdning medaljer

00Øvrige tilgodehavender

00Andre tilgodehavender/udvalg

649234.107Tilgodehavender, klubber

Tilgodehavender

Omsætningsaktiver

Aktiver

31/12 2007 
tkr.

31/12 2008
(Eks..DT-U)

Balance
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Årsrapport/passiver

135.565Mellemregning Team Danmark

3032.789Skyldige omkostninger

180Tøj

200Skikort

500Internationale møder

600Web udvikling

Langfristede gældsforpligtelser:

100135.565Mellemværende med disciplinerne

102197.778Anden gæld

Kortfristet gældsforpligtelser:

1840Langfristede gældsforpligtelser:

160Ekstra træner

200VM

447463.266Mellemregning DIF

1.3501.492.780PASSIVER I ALT

9681.148.944Kortfristede gældsforpligtelser

252278.905Forudbetaling

373.798Gæld til klubber/udvalg m.v

198343.836Egenkapital i alt

91145.505Overført resultat

107198.331Egenkapital, primo

Egenkapital

tkrPassiver

31/12 200731/12 2008Balance
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Årsrapport/statistik

10.32711.287Antal medlemmer

11,111,6Medlemskontingent %

0143Team Danmark tilskud

394418Medlemskontingent

3.5193.599Bruttoindtægt

2007
tkr.

2008
tkr.
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Ressourcefordeling 2008

Administration aktiviteter
17%

Disciplin team & øvrige
21%

Klub & medlemsaktiviteter
20%

Personale omkostninger aktiviteter
32%

Personale omkostninger 
administration

5% Administration af forbundskontoret
5%

Personale omkostninger administration

Administration af forbundskontoret

Personale omkostninger aktiviteter

Administration aktiviteter

Klub & medlemsaktiviteter

Disciplin team & øvrige



34

Ressourcefordeling 08, 07 & 06

19%19%20%Disciplin team & øvrige

13%20%19%Klub & medlemsaktiviteter

21%21%16%Administration aktiviteter

26%27%32%Personale omkostninger aktiviteter

5%5%5%Administration af forbundskontoret

7%6%5%Personale omkostninger administration

200620072008



35

Budget tkr.

3-129Resultat

215

4.182

1.426

550

661

1.545

4.053

1.887

479

1.687

2009

3.939Samlet udgifter

Udgifter

Indtægter

1.215Udvalg/aktiviteter

1.397Gager

777Administration

3.942Samlet indtægter

218Egenkapital

550Div. Markedsføring

1.734Øvrige indtægter

479Klubindtægter

1.729DIF tilskud

Foreløbigt

2010
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Fremlæggelse af mål og aktivitetsplan

• Nøgleaktiviteter 2009
– Generelt.
– Sporten.
– Bredde.
– Klubberne.
– Frivillige organisation.
– Professionelle organisation.
– Økonomi.
– Kommunikation.
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Nøgleaktiviteter 2009

• Generelt
– Introducere HKH Prinsesse Marie 

som protektor.
– Deltage i det internationale arbejde i 

regi af FIS. Trække aktuel 
information ind i DT’s arbejde

– Audit mellem Danmarks Idræts-
Forbunds politiske program og 
Danmarks Skiforbunds samlede 
virksomhed.

– Oprette et ”uniformsudvalg” (uden 
lovændring), der har til formål at 
rådgive den professionelle 
organisation og bestyrelsen i 
forbindelse med indgåelse af aftaler 
om leverance af tøj, ski og andet 
udstyr. Herunder overveje og evt. 
iværksætte salg af merchandise.

– Fortsat give mulighed for en 
gymnasial uddannelse som 
kombineret tilstede- og 
fjernundervisning (PC). Samarbejde 
med Falkonergården på 
Frederiksberg og et gymnasium i 
Århus-området.
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Nøgleaktiviteter 2009

• Sporten:
– Implementere forbundets ny elitepolitik. 
– Deltagere i Vinter-OL 2010 med 4 – 6 atleter, bredt fordelt 

på disciplinerne.
– Deltage i øvrige internationale konkurrencer, WC og EC, 

med mål at forbedre ranglisteplaceringer med henblik på 
at optage forhandling med DIF/DOK og Team Danmark 
om støtte i kommende olympiade mod Vinter-OL i 2014.

–
– Gennemføre klubturnering samt Kreds- og 

Danmarksmesterskaber.
–
– Gennemføre eliteseminar for atleter, ledere, trænere, 

forældre m.fl.
–
– DT-U uddanner instruktører og trænere i alle discipliner.
–
– I samarbejde med Nortlander Tours A/S at uddele ”Årets 

Sportspris”. 
– Planlægge afholdelse af et fælles DM i 2011.



39

Nøgleaktiviteter 2009

• BREDDE
– Implementere forbundets reviderede breddepolitik.
– Deltage i landsdækkende kampagne rettet mod alpine 

skiskader, herunder at gennemføre en audit af fokusområder og 
indhold ud fra evt. ændringer i statistiske facts og 
ræsonnementer. Særskilt at lade udarbejde illustrationer af 
færdselsreglerne rettet mod børn og unge.

–
– Vedligeholde forsikringsordning, der giver deltagere i 

forbundsaktivitet eller en klubtur hjemrejsedækning.
–
– Overdrage projekt SkiLeg til klubberne, med henblik på lokal 

gennemførelse.
–
– I samarbejde med klubberne og DT’s at gennemføre lokale og 

regionale skievents (skidag) samt evt. i samarbejde med Østrigs 
Turistbureau at gennemføre en landsdækkende skievent i 
Århus.

–
– I samarbejde med en sponsor at uddele prisen til ”Årets 

Skiløber”.
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Nøgleaktiviteter 2009

• KLUBBERNE
– Gennemføre Skisportens Dag samt facilitere 

etablering af klubnetværk. Efterfølgende at tilbyde 
et Lederakademi for kommende og nuværende 
klubbestyrelsesmedlemmer.

– Tilbyde en attraktiv ”klubpakke”, sportsligt – socialt 
– økonomisk, på en sydlig og en nordlig 
destination.

– Gennemføre 20 klubbesøg.
– Gennemføre udviklingsforløb for 10 eksisterende 

skiklubber.
– Støtte etableringen af 5 nye skiklubber i de nye 

stor-kommuner, der ikke har en skiklub.
– Støtte klubberne i etablering af hjemmeside på 

fælles platform.
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Nøgleaktiviteter 2009

• FRIVILLIG ORGANISATION
– Fastholde en kontinuerlig dialog mellem, klubber, 

disciplinteams, professionel organisation og 
bestyrelse. 

– Støtte disciplinteams i etablering af 
talentudviklingsprojekter til national hhv. international 
elite.
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Nøgleaktiviteter 2009

• PROFESSIONEL ORGANISATION
– Udvikle den nuværende organisations 

kompetencer gennem uddannelse, netværk og 
coaching.

– Ansætte trænere i takt med at der kan genereres 
de fornødne økonomiske midler (Team Danmark 
samarbejde). 
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Nøgleaktiviteter 2009

• ØKONOMI
– Opstille en langsigtet økonomisk prognose 

for den kommende olympiade. 
– Øge indtægterne til gavn for skisporten, 

herunder udvide antallet af sponsorer ved 
opbygning af sponsorklub/erhvervsforum 
med sponsorpakker på flere niveauer samt 
ved salg af OL-aktier.

– Fortsætte genopbygningen af 
egenkapitalen, moderat.
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Nøgleaktiviteter 2009

• KOMMUNIKATION
– Fortsætte udsendelsen af elektroniske nyheder 

samt udbygge funktionaliteten og indhold af 
hjemmesiden skiportal.dk

– I samarbejde med LUKSUS at udgive et 
medlemsblad som klubberne er tilfredse med.

– Udsende pressemeddelelser som markerer 
forbundets sportslige profil. 
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Kontingentets grundbeløb

• Bestyrelsen foreslår uændret klub- & bladkontingent for det kommende kalenderår.
– Klubkontingent: kr. 45,00 per år/medlem
– Bladkontingent: kr. 50,00 per år/bladmodtager
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Indkomne forslag

Forslag 1:
Indkomne forslag i henhold til lovene §12.
• Bestyrelsen for Danmarks skiforbund foreslår:

– Ordensudvalget:
– Lovene tilpasses til valg handlingen i § 12:

• Nuværende tekst:
– § 19
– ORDENSUDVALGET
– Ordensudvalget består af 3 medlemmer. Disse vælges af repræsentantskabet, der endvidere 

vælger to suppleanter. Mindst et medlem af udvalget bør have juridisk uddannelse.
• Forslag til ny tekst:

– § 19
– ORDENSUDVALGET
– Ordensudvalget består af 3 medlemmer. Disse vælges af repræsentantskabet, der endvidere 

vælger en suppleant. Mindst et medlem af udvalget bør have juridisk uddannelse.
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Indkomne forslag (forts.)
Forslag 2:

Indkomne forslag i henhold til lovene §12.
• Copenhagen Alpine Racing Club foreslår forslår ændring af §7A, i love for Danmarks Skiforbund:

Nuværende tekst:

§ 7A
FORBUNDETS ORGANISATION

Repræsentantskabet er DSKiFs øverste myndighed (jvf. § 11-18) 
DSkiF ledes af en bestyrelse valgt af repræsentantskabet. 
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og disciplinteams efter behov. Bestyrelsen kan suspendere udvalg og disciplinteams. Endelig
nedlægges godkendes på førstkommende repræsentantskabsmøde. 
Bestyrelsen fastsætter opgaver, budget og evt. forretningsorden for nedsatte udvalg og disciplinteams. Bestyrelsen udpeger
udvalgsformændene og godkender medlemmerne af udvalgene. For medlemmerne af ordens- og amatørudvalget gælder dog
bestemmelserne i § 19.
Ved nedsættelsen af et disciplinteam udpeger bestyrelsen medlemmerne af teamet. Disciplinteamet supplerer herefter sig selv.
Bestyrelsen udpeger af sin midte en kontaktperson for hvert disciplinteam, idet kontaktpersonen følger disciplinteamets arbejde.

Forslag til ny tekst

§ 7A
FORBUNDETS ORGANISATION

Repræsentantskabet er DSKiFs øverste myndighed (jvf. § 11-18) 
DSkiF ledes af en bestyrelse valgt af repræsentantskabet. 
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og disciplinteams efter behov. Bestyrelsen kan suspendere udvalg og disciplinteams. Endelig
nedlægges godkendes på førstkommende repræsentantskabsmøde. 
Bestyrelsen fastsætter opgaver, budget og evt. forretningsorden for nedsatte udvalg og disciplinteams. Bestyrelsen udpeger
udvalgsformændene/teamlederne og godkender medlemmerne af udvalgene/teamet, under skyldig hensyn til en så bred og
demokratisk sammensætning som muligt.
For medlemmerne af ordens- og amatørudvalget gælder dog bestemmelserne i § 19.
Bestyrelsen udpeger af sin midte en kontaktperson for hvert udvalg/disciplinteam, idet kontaktpersonen følger udvalgets
/disciplinteamets arbejde.
Kontaktpersonen redegøre årligt overfor repræsentantskabet for udvalgets-/discipliteamets arbejde, sammensætning og handlingsplan
for det kommende år.
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Indkomne forslag (forts.)
Forslag 3:
Indkomne forslag i henhold til lovene §12.
• Copenhagen Alpine Racing Club foreslår forslår ændring af §21, i love for Danmarks Skiforbund:

Nuværende tekst:
§ 21

REGNSKAB OG ØKONOMI
Forbundets regnskabsår er 1. januar - 31. december. Regnskabet aflægges efter almindeligt accepterede
regler for god regnskabspraksis.

Forslag til ny tekst
§ 21

REGNSKAB OG ØKONOMI
Forbundets regnskabsår er 1. januar - 31. december. Regnskabet aflægges efter almindeligt accepterede
regler for god regnskabspraksis.
Udvalg og disciplinteam med selvstændig økonomiforvaltning skal aflægge selvstændigt regnskab efter 
almindeligt accepterede regler for god regnskabspraksis.
I det omfang DSkiF eller udvalg/disciplinteam forvalter betroet midler skal interessenterne have 
mulighed for fuld adgang til regnskabet, herunder alle bilag, bogføringslister og banktransaktioner.
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Indkomne forslag (forts.)
Forslag 4:
Indkomne forslag i henhold til lovene §12.
• Copenhagen Alpine Racing Club foreslår forslår ændring af §7A, i love for Danmarks Skiforbund:

Nuværende tekst:

Nuværende tekst
§ 22

REVISION
Forbundets regnskab revideres af den af repræsentantskabet valgte revisor (jvf. § 12 pkt r) – sammen med en 
ekstern revisor, som er godkendt af DIF. Disse skal føre kritisk revision og i en revisionsprotokol, som ledsager 
det reviderede regnskab, udtale sig om:
a) kvaliteten af den foretagne bogføring samt de foreliggende bilag
b) rimeligheden i de foretagne dispositioner, herunder budgetændringer
c) DSkiF's generelle økonomiske stilling
d) ethvert punkt i øvrigt, som de mener, repræsentantskabet bør være vidende om

Forslag til ny tekst
§22

REVISION
Forbundets regnskab revideres af den af repræsentantskabet valgte revisor (jvf. § 12 pkt r) – sammen med en 
ekstern revisor, som er godkendt af DIF. Disse skal føre kritisk revision og i en revisionsprotokol, som ledsager 
det reviderede regnskab, udtale sig om:
a) kvaliteten af den foretagne bogføring samt de foreliggende bilag
b) kvaliteten af selvstændige regnskaber fra udvalg og disciplinteam
c) rimeligheden i de foretagne dispositioner, herunder budgetændringer
d) DSkiF's generelle økonomiske stilling
e) ethvert punkt i øvrigt, som de mener, repræsentantskabet bør være vidende om
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Valg

• I de ulige år:
– Formand
– 2 bestyrelsesmedlemmer
– 2 suppleanter (for et år)
– 1 formand for ordens- & amatørudvalget
– 1 suppleant til ordens- & amatørudvalget

• I de lige år:
– Næstformand
– Kasserer
– 2 bestyrelsesmedlemmer
– 2 suppleanter (for et år)
– 2 medlemmer af ordens- & amatørudvalget
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Valg til bestyrelsen:

• Formand Henrik Nørgaard på valg indstilles af bestyrelsen (2 år)
• Næstformand Leo Libak Nielsen ikke på valg
• Kasser Nis J. Bennetzen ikke på valg
• Bestyrelsesmedlem Anja Bolbjerg på valg indstilles af bestyrelsen (2 år) 
• Bestyrelsesmedlem Henrik S. Jensen på valg genopstiller ikke., se note 1
• Bestyrelsesmedlem Nikolaj Fjellvang ikke på valg
• Bestyrelsesmedlem Henrik Neelmeyer ikke på valg skal godkendes af rep.
• Suppleant Lars K Madsen på valg indstilles af best. & RS
• Suppleant Minna Riis på valg genopstiller ikke, se note 2
• Revisor forslag: Torsten Sandorff på valg indstilles af bestyrelsen (2 år)
• Revisor suppleant Christian Aurosin på valg indstilles af bestyrelsen (1 år)
• Formand ordens/amat. Steen Frandsen på valg indstilles af bestyrelsen (2 år)
• Ordens- & amatør. Udv Mogens Feldfoss ikke på valg 
• Ordens- & amatør. Udv. Erland Pedersen ikke på valg
• 1 Supp.Ordens/amat.udv: Bente Nielsen på valg indstilles af bestyrelsen (1 år)

Note 1:
• Følgende opstiller til bestyrelsen, som menigt bestyrelsesmedlem til den ledige post:

– Bestyrelsen & Københavns Skiklub indstiller:
• Stephan Ghisler

– Copenhagen Alpine Racing Club indstiller:
• Søren Danig

Note 2:
• Følgende opstiller på den ledige suppleant post i bestyrelsen:

– Bestyrelsen & Skiklubben Hareskov indstiller:
• Henrik S. Jensen

Med sort skrift  = på valg
Med grøn skrift = ikke på valg
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Eventuelt


