
Referat Danmarks Skiforbunds bestyrelsesmøde (virtuelt), 24. januar 2019, kl.: 17:30-19:30  
 
Deltagere: 

Anna Harboe Falkenberg (AH), Asger Fischer Mølgaard (AFM), Kuno Brodersen (KUB), Michael Rahbek 

Schmidt ((SKYPE)MRS), Annemarie Hartvig Jensen (AHJ), Lykke Jeppesen (LJ), Kenneth Bøggild (KB 

(referent)) 

 

Afbud: Signe Schøle, (SS), Jes Knudsen (JK), Kim Valentin (KV) 

 
Dagsorden:  
0. Åbning af mødet 
 
1. Godkendelse af dagsorden og eventuelle bilag 
 
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste møde 
 
3. Temaer: 
Internt:  
Strategiarbejde, DIF 

Målsætning: At implementere strategiplanen 
• Godkendelse af resultat for DSkiFs årsrapport 2018 
• Opfølgning på tidligere status/forskydning af indsatser herunder tilbagemeldingen fra DIF 
• Planlægning og indhold til DSkiFs bestyrelsesseminar 2019 

 

Organisation – både frivillig og lønnet: 

Målsætning: At organisationen til enhver tid er optimal ift. at løse de opgaver, som ovenstående 
strategispor medfører. 

• Generel orientering om organisatoriske forhold (bilag følger) 
 

Eksternt: 

Forhold til klubberne/miljøet: 

Målsætning: Hvordan er vi fælles, dvs. frivillige, klubber, forbund, DIF, og hele skimiljøet nationalt og 
internationalt, om at udvikle sporten? 

• DSkiFs elite- og talentstruktur/organisation 
 
Internationalt arbejde: 

Målsætning: Nordisk gruppe: Vi skal yderligere styrke det nordiske samarbejde på ledelsesniveau samt 
inden for strategisk vigtige områder (i tråd med strategispor). 
 
5. Øvrige orienteringspunkter, som ikke vedrører temaerne 
 
6. Eventuelt 
 
 
 
0. Åbning af mødet 
AH åbnede mødet med en kort status på de forhold, som var hændt siden udsendelse af dagsorden, og de 
tilhørende orienteringer. 



 
 
1. Godkendelse af dagsorden og eventuelle bilag 
Dagsorden og de tilhørende orienteringsbilag blev godkendt uden kommentarer. 
 
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste møde 
Ingen yderligere bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste bestyrelsesmøde. 
 
3. Temaer: 
Internt:  
Strategiarbejde, DIF 

Målsætning: At implementere strategiplanen 
 
3. a. Godkendelse af resultat for DSkiFs årsrapport 2018 
KB gennemgik opsummeringsarket vedrørende DSkiFs økonomi med fokus på de afvigelser, der har været. 
Sponsor og fonde: Væsentligste afvigelse her er de manglende sponsor- og fondsindtægter, som ikke 
levede op til det, der var budgetteret. For at imødekomme denne situation blev der foretaget besparelser 
på gagebudgettet. De manglende indtægter er ikke helt udlignet, qua opsigelsesvarsel. 
 
FIS-midler: DSkiF blev begunstiget af en ekstrem høj vekselkurs, hvorfor at indtægterne fra FIS lå over 
budget. 
 
Klubkontingent: Reduktion i antal medlemmer medførte reduktion i kontingentindtægter. 
 
Omkostninger: 
 
Sportsligt budget:  
Afvigelser:  

• Langrend: 2018-aktiviteter fortrinsvis dækket via ikke forbrugte midler fra 2017 

(periodeforskydninger af aktiviteter) ifb. med afregning af tidligere kraftcenteraktiviteter (foråret 

2018) 

• Alpint: Ekstra omkostninger til indkøb af sportslig værktøjs-/opstartskasse 

• Øvrige discipliner: Besparelse, da uddannelse ikke udvikles i eget regi, men via en strategisk aftale 

med Sveriges Skiforbund 

Projektmidler: 
Udskudte projekter/ændret strategi (påvirker resultatet positivt, aktiviteter er indarbejdet i budget 2019): 

• Træneruddannelser (brugt gammel hensættelse) 

• Breddeværktøjskasse (udskudt, Q2-2019) 

• Camps: Udskudt/aflyst pga. manglende sne (afv. U42-2019) 

• Øvrig sportslig værktøjskasse: Udskudt til 2019 (delvist igangsat via investeringen i alpint) 

Administration: 
DSkiFs hjemmeside blev hacket og taget som gidsel. Det betød, at siden måtte lukkes ned, og en helt ny 
side måtte programmeres. Det betyder, at der er en budgetoverskridelse, da der naturligvis ikke var 
budgetteret med dette ekstra arbejde. 
 
DSkiFs resultat for 2018 vil være et underskud på 68.000 kroner mod et budgetteret underskud på 28.000 
kroner. 



 
Kommentar: 
Ingen yderligere kommentarer til regnskab 2018 og årets resultat. 
 
Beslutning/konklusion: 
Resultat og hensættelser blev godkendt. 
 
3. b. Opfølgning på tidligere status/forskydning af indsatser herunder tilbagemeldingen fra DIF 
AH og KB gennemgik status på DSkiFs strategiimplementering.  
 
Kommentarer: 
DIF-bestyrelsen har på DIFs bestyrelsesmøde behandlet alle afrapporteringerne fra specialforbundene. Det 
er DIFs ønske, at hvor der er behov for justeringer i mål og indsatser, skal dette ske via justeringer i de 
aftalte fireårige strategiaftaler. 
 
Kommentarer: 
Det er vigtigt, at de indsatser, som sættes i gang i samarbejde med skiklubberne, er motiverende og 
understøttende for skiklubberne.  
Det bærende for DSkiFs aktiviteter og indsatser er, at det skal give mening og udvikle skisporten, fremfor at 
der implementeres bevidstløst efter en plan, hvis det ikke giver mening længere. Det er vigtigt, at DSkiF 
forholder sig fagligt til tilbagemeldingerne fra DIF. 
Det er vigtigt, at de mål som sættes, giver mening, og understøtter DSkiF-klubbers udvikling. 
Der skal ske en afklaring af, hvad og hvordan vi skal bruge DIF, dette skal ske i en dialog med DIF. 
 
Beslutning/konklusion: 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
AH og KB gennemfører mødet med DIF med sigte på en afklaring af DIFs rolle, samt i forhold til DSkiFs 
strategiaftale at afklare nødvendige justeringer. 
 
3. c. Planlægning og indhold til DSkiFs bestyrelsesseminar 2019 
 

Kommentar: 
Formen skal afspejle det udbytte, som bestyrelsen ønsker, således at seminaret bliver så effektivt som 
muligt. Seminaret kan yderligere kvalificeres med gæster, som dels kan inspirere, men også inspireres.  
 

Beslutning/konklusion: 
Seminaret afvikles med afrejse torsdag aften. 
Tema for seminaret vil være DSkiFs sportslige organisering, samt diskussion af DSkiFs fem strategispor. 
Program udarbejdes af: AM, AH og KB. 
 

Organisation – både frivillig og lønnet: 

Målsætning: At organisationen til enhver tid er optimal ift. at løse de opgaver, som ovenstående 
strategispor medfører. 
 
3. d. Generel orientering om organisatoriske forhold (bilag følger) 
AH redegjorde kort for de organisatoriske forhold ift at kortlægge mulighed for at dele ressourcer med DDS. 
 

Beslutning/konklusion: 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 



Eksternt: 

Forhold til klubberne/miljøet: 

Målsætning: Hvordan er vi fælles, dvs. frivillige, klubber, forbund, DIF, og hele skimiljøet nationalt og 
internationalt, om at udvikle sporten?  

• DSkiFs elite- og talentstruktur/organisation 
 
Kommentarer: 
Det er vigtigt, at de klubber, som yder til udviklingen, understøttes i deres arbejde. Der skal findes en 
motiverende arbejdsform, således at de frivillige motiveres i deres arbejde. Udviklingen i f.eks. alpin-
konkurrenceskisporten er positiv.  
Bestyrelsen skal være realistisk ift., hvilke opgaver den kan løse i den frivillige organisering. Bestyrelsen skal 
tage fat, hvor det ikke fungerer, fremfor at tage fat, hvor der er sat aktiviteter i gang, som styrker 
sporten/disciplinen. 
Bestyrelsen skal løbende vurdere, om én organisationsform passer til alle discipliner og finde den optimale 
organisationsform til hver disciplin.  
 

Beslutning/konklusion: 
De tre repræsentanter fra kraftcentrene inviteres med til bestyrelsesseminaret for at sikre en tæt dialog og 
input. 
Der trækkes input ind fra Norge Skiforbund og fra andre sportsgrene. 
 
Internationalt arbejde: 

Målsætning: Nordisk gruppe: Vi skal yderligere styrke det nordiske samarbejde på ledelsesniveau samt 
inden for strategisk vigtige områder (i tråd med strategispor). 
Der skal være en tydelig dagsorden for den inspiration. 
 
Emnet blev ikke behandlet på det afviklede møde. 
 
5. Øvrige orienteringspunkter, som ikke vedrører temaerne 
Ingen emner til behandling. 
 
6. Eventuelt 
Ingen emner til behandling. 


