
Referat Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde 26. maj 2019 

Dagsorden i henhold til §12: 

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 ordensudvalget (ulige årstal) 

q) valg af 2 medlemmer til ordensudvalget (lige årstal) 

r) valg af 1 suppleant til ordensudvalget (for 1 år) 

s) eventuelt 

 
Referat: 

a) valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Willy Rasmussen, som blev godkendt af repræsentantskabet. Herefter konstaterede 
dirigenten, at repræsentantskabet var lovligt indvarslet, og tilhørende deadlines var overholdt, hvorfor at 
mødet var beslutningsdygtigt iht. DSkiFs love. 

Antal stemmer: 58 

Antal klubber: 7 

Antal klubber til stede, som ikke var stemmeberettiget: 0 

Inden beretningen præsenterede bestyrelsen sig kort på opfordring fra salen. 

b) beretning af formanden 

På vegne af bestyrelsen fremlagde formand Anna Harboe Falkenberg (AH) bestyrelsens beretning.  



I den mundtlige uddybning af den i forvejen rundsendte skriftlige beretning lagde AH vægt på følgende 
forhold: 

Det har været en imponerende sæson med gode resultater og øget antal danske deltagere i nationale og 
internationale konkurrencer.  

AH lagde i den mundtlige beretning vægt på, at det er vigtigt at passe på frivilligheden i arbejdet med 
udviklingen af skisporten.  

Der skal være plads til at diskutere emner, som er vigtige og vi må gerne være uenige. Men det er afgørende 
for sportens udvikling, at vi gør det med respekt for hinanden, så det er motiverende at være frivillig. 

Kommentar: 

Nikolaj B. Willadsen, Holte Skiklub stillede et antal kritiske spørgsmål til den etablerende alpine sportslige 
organisering med særlig fokus på, hvordan bestyrelsen vil forholde sig til de af Skiforbundet udliciterede 
opgaver, som løses i Alpin Kraftcenter Danmark (AKD). 

Spørgsmål var også sendt inden repræsentantskabsmødet til bestyrelsen: 

• Hvilke løbere kan stille op til officielle danske mesterskaber? 
• Kan en organisation, der arrangerer begivenheder på vegne af skiforbundet, opkræve differentieret 

betaling ud fra medlemskab af en klub eller lignende? 
• Hvilke løbere kan udtages til at repræsentere Dansk Skiforbund ved internationale konkurrencer? 
• Hvornår mener skiforbundet, at det er rimeligt, at det meldes ud, hvilke konkurrencer det er muligt at 

blive udtaget til, og hvornår mener skiforbundet, at udtagelseskriterierne skal offentliggøres? 
• Hvem har det overordnede ansvar for at formulere udtagelseskriterierne til events? 
• Hvem har det overordnede ansvar for at formulere udtagelseskriterierne til hold? 
• Kan der stilles særlige krav om tilknytningsforhold for at blive udtaget til hold? 
• Har skiforbundet nogle planer om at udarbejde retningslinjer for sponsoraftaler? 
• Finder skiforbundet det rimeligt, at skiløbere i Danmark diskrimineres i forhold til løbere, der er bosat 

i udlandet eller kører i udenlandsk setup? 

Svar fra bestyrelsen: 

Overordnet fungerer den etablerede organisation. Der er forhold, som bestyrelsen har fokus på, herunder 
antal aktive konkurrenceklubber, som er medlem i AKD.  

Det er bestyrelsens holdning, at den etablerede organisationsform, som klubberne har besluttet, fungerer, og 
at de fremsendte specifikke spørgsmål er omhandlende driftsmæssige forhold i AKD. Derfor skal de stillede 
spørgsmål for hovedpartens del stilles i rette forum, i dette tilfælde til AKD.  

Specifikke alpine spørgsmål varetaget i AKD kan ikke behandles på den aktuelle generalforsamling. Holte 
Skiklub godkendte at der svares på de specifikke spørgsmål i en dialog efterfølgende. 

Frede Johansen, Vejle Ski- og Motionsklub: 

Hvad er status på udviklingen i langrendsmiljøet, herunder specifikt langrendskonkurrencer? 

Bestyrelsen: 

Bestyrelsen har fokus på at sikre udviklingen inden for langrendssporten. Disciplinen er en væsentlig del af 
DSkiFs samlede fireårige strategiplan, ligesom at der er afsat betydelige menneskelige og økonomiske 
ressourcer til at understøtte aktiviteter i klubberne, som vil være med til at udvikle langrendssporten. 

  

 



Flemming Dyrbye, far til Casper Dyrbye: 

FD oplyste repræsentantskabet om hans holdning til de alpine aktiviteter. Alpint konkurrenceskiløb står i den 
største krise i mange år. Klubber melder sig ud, AKD er i diskrepans med samtlige aktive løbere (A-løbere). 
Herefter stillede Flemming Dyrbye fem spørgsmål vedrørende AKD. 

1. 10 % bruges til elitearbejde, er bestyrelsen enig i denne disponering? 

2. Ser bestyrelsen det ikke som et problem, at to ud af fem klubber har meldt sig ud?  

3. Hele A-landsholdet er i oprør? 

4. De kommende A-løbere vælger andre set-up? 

5. Finder bestyrelsen det ikke bekymrende/problematisk, at de aktive forældre i AKD alle har aktive børn i 
den målgruppe som AKD-bestyrelse sidder og tager beslutning omkring? 

Svar fra bestyrelsen: 

Bestyrelsen har adresseret nogle forhold, som skal have øget fokus, herunder specielt ønsket om 
udbredelse af alpin konkurrenceidræt via flere aktive klubber. Overordnet bakker DSkiFs bestyrelse op om 
det etablerede alpine konkurrencemiljø (AKD), og de klubber som deltager aktivt i udviklingen af skisporten. 

Michael Hanghøj, Skiklubben Hareskov og AKD-bestyrelsesmedlem: 

Spørgsmål til Holte Skiklub: Har klubben ikke meldt sig ud af AKD og derved besluttet ikke at have 
indflydelse på AKD. 

Svar fra Holte Skiklub: 

Jo, klubben har meldt sig ud af AKD. 

Ole Mathiassen, Aarhus Skiklub og formand for AKD: 

Aarhus Skiklub har taget et stort ansvar i udviklingen af alpin skisport. Arbejdet i AKD fungerer demokratisk, 
ligesom at foreningen er ledet af en demokratisk valgt bestyrelse. Der er i det alpine konkurrencemiljø rigtig 
mange hensyn at tage. Der har været rigtig meget dialog mellem klubberne, også de klubber, som ikke er 
aktive i AKD.  

Det har slidt på frivilligheden. Aarhus skiklub bakker 100% op om AKD og ambitionerne om udviklingen af 
alpin konkurrenceidræt. 

Søren Kvist, Aarhus Skiklub: 

Tak til beretningen, og super positivt, at der var et arrangement inden repræsentantskabsmødet. Aarhus 
Skiklub opfordrede til at de personer som forholder sig meget kritisk ift. alpin talent og eliteudvikling, deltager 
i de arrangementer som behandler dette emne, herunder f.eks. det inspirerende seminar, der var inden 
repræsentantskabsmødet. Her var en del af de emner, som nu rejses på det aktuelle møde til debat.  

Det havde været passende, hvis de kritiske personer havde deltaget i dette seminar og her havde løftet 
nogle af de faglige spørgsmål, som nu rejses på repræsentantskabsmødet. 

Henrik Kirk, Københavns Skiklub: 

Tak for en fin beretning. Det er positivt, at bestyrelsen adresserer udfordringerne med frivilligheden i 
Danmarks Skiforbund og tager de udfordringer der er seriøst.  

c) godkendelse af det reviderede regnskab pr. 31.12 

Kenneth Bøggild, Danmarks Skiforbund, gennemgik årsrapporten 2018. I sin gennemgang havde Kenneth 
Bøggild fokus på de afvigelser, som var i regnskabet, herunder specielt forholdet omkring 
kontingentindtægterne. 



Årets resultat udviser en mindre budgetoverskridelse ift. budget på 21.821 kroner, således at resultatet for 
DSkiF 2018 lander på minus 66.929 kroner mod et budgetteret underskud på 28.750 kroner. Årsagen 
skyldes primært ikke budgetterede omkostninger til genopretning af DSkiFs hjemmeside efter et massivt 
hackerangreb. 

På grund af ikke opfyldte sponsorindtægter måtte sekretariatet nedlægge en fuldtidsstilling i juni 2018 og 
prioritere skarpere med hensyn til opstart af projekter samt via øget udnyttelse af egne resurser løse 
opgaver, som oprindeligt var tænkt løst uden for sekretariatet. 

Derr var ingen spørgsmål til årsrapporten, og regnskabet 2018 blev herefter godkendt af 
repræsentantskabet. 

d) fremlægning af mål og aktivitetsplaner 

DSkiF har en fireårig strategiaftale med DIF. Implementeringerne af strategien er godt på vej, nogle steder er 
vi foran, ved andre steder er vi bagud.  

Dog slides der på frivilligheden. Dette vil bestyrelsen adressere i sit arbejde, dels for at sikre frivilligheden, 
men også for, at vi udvikler skisporten i fællesskab.   

I forlængelse af drøftelsen af nye måder at arbejde på, har DSkiFs bestyrelse været på besøg hos Norges 
Skiforbund, for at indhente inspiration.  

Her blev DSkiFs bestyrelse præsenteret for Norges Skiforbunds idrætspolitiske dokument, som beskriver 
Norges Skiforbunds strategi og den tilknyttede ansvarsfordeling i implemeteringen. I dokumentet har Norges 
Skiforbund beskrevet en nøjagtig rollefordeling mellem de forskellige aktører. 

Det er med til at skabe klarhed omkring, hvordan man i fællesskab kan udvikle skisporten i Norge og 
hvordan man sikrer involvering og dialog løbende.  

DSkiFs bestyrelse har besluttet at udarbejde et tilsvarende dokument, hvor den fireårige strategi 
operationaliseres med tydeliggørelse af ansvar, roller og involvering. Dette skal sikre øget transparens, 
involvering og åbenhed. DSkiFs version af det politiske dokument vil komme til at hedde ”Danmarks 
Skiforbunds pistekort”. Der var kommentarer til navnet fra salen ift det tværdisciplinære signal. Det arbejdes 
der videre med. 

Bestyrelsen vil med udgangspunkt i den sportslige udviklingstrappe, som også er grundlag for DSkiFs 
Aldersrelaterede TræningsKoncept, ATK, sikre, at alle kan se sig selv i udviklingsmodelen og alle dele af 
sporten er med. 

DSkiFs fireårige strategiaftale med DIF vil være baggrunden for pistekortet.  

Målsætningen er at skabe større åbenhed, involvering og transparens samt at undgå noget af det støj, som 
udfordrer frivilligheden i vores sport. 

Pistekortet vil fungere som DSkiFs operationelle dokument, således at der er klarhed omkring, hvordan ting 
udføres i og omkring skiforbundet, herunder en tydelig ansvarsfordeling mellem de forskellige aktører. 

Arbejdet med udviklingen af pistekortet vil ske i en fælles proces efter følgende model: 



 

 

Den overordnede tidsplan for arbejdet ser således ud: 

 

For at sikre at pistekortet skaber værdi, er det afgørende, at klubber og kraftcentrene samt Danmarks 
Skiforbunds sekretariat og bestyrelse udvikler dokumentet i fællesskab.  

Nikolaj B. Willadsen, Holte Skiklub: 

Det ser positivt ud, ligeledes er udviklingen i AKD positivt. Der mangler klarhed omkring udtagelse til hold og 
større konkurrencer, f.eks. UOL, som betyder, at atleterne kommer i klemme i forbindelse med f.eks. 
sæsonplanlægning, da AKD ikke har leveret udtagelseskriterier for den kommende sæson. 

NBW efterspørger objektive udtagelseskriterier. 

Bestyrelsen: 

Det politiske pistekort skal sikre, at der ikke opstår tvivl om ansvarsfordelingen. Det er bestyrelsens 
opfattelse, at der ift. alpin er styr på processerne via AKD, herunder udtagelse til hold. 

Flemming Dyrbye, far til Casper Dyrbye: 



Vil bestyrelsen sikre, at der kommer input fra personer, som er kompetente, hvilket iht. FD ikke har været 
tilfældet tidligere? 

Bestyrelsen: 

Ja, bestyrelsen vil sikre, at det er kompetente personer, som deltager i arbejdet, og er også åbne for, at der i 
udarbejdelsen af dokumentet er deltagelse fra andre idrætter. Bestyrelsen opfatter i øvrigt, at de frivillige, 
som er involveret i arbejdet omkring udviklingen af sporten, er kompetente. 

Aarhus Skiklub: 

Det arbejde, som bestyrelsen har sat i gang, bakker Aarhus Skiklub 100% op omkring. Ligeledes er det 
meget positivt at opleve det store fokus på, at udvikling skal ske via klubberne, samt at den markante 
involvering sikrer at klubberne og Skiforbundet er synkroniseret ift. indsatser. Det er vigtigt, at vi samles om 
at udvikle skisporten, ikke mindst på klubniveau. 

Anne, Horsens Skiafdeling: 

Hvad er status på udarbejdelse af DSkiFs elitestrategi. 

Bestyrelsen: 

DSkiFs elitestrategi er under udarbejdelse. 

Jørgen Jørgensen, Holte Skiklub: 

Kvitterer for det fremlagte forslag, som er positivt. Det er dog vigtigt, at de almindelige driftsmæssige forhold 
ikke glemmes i denne proces. Derfor ønsker Holte Skiklubs bestyrelse stillingtagen til de forhold vedrørende 
AKD, som er rejst fra Holte Skiklub, specielt at udtagelseskravene til udvalgte hold og de store mesterskaber 
bliver afklaret, inden arbejdet med pistekortet er afsluttet. 

Bestyrelsen: 

De driftsmæssige forhold, som er uafklaret, skal afklares. Det er bestyrelsens opfattelse, at AKD arbejder 
med denne opgave for alpin disciplin, og bestyrelsen har tillid til, at AKD løser denne opgave. 

Skiklubben Hareskov, Jesper Jungberg: 

Skiklubben Hareskov er meget positive over for det fremlagte, herunder specielt den involveringsproces, 
som bestyrelsen har lagt op til. Ligeledes finder Skiklubben Hareskov den tidligere vedtagne fireårige 
strategiaftale positiv samt bakker op om DSkiFs bestyrelses mål og nøgleaktiviteter. SH vil stille med 
relevante resursepersoner, som kan være med til at udvikle DSkiF pistekort, således at klubforankringen 
sikres. SH bakker ligeledes op omkring bestyrelsens holdninger generelt og har tillid til AKD.. 

Flemming Dyrbye, far til Casper Dyrbye: 

Vil jeg få svar på de specifikke spørgsmål, som jeg har stillet på repræsentantskabsmødet, vedrørende 
arbejdet i AKD, herunder det manglende fokus på eliten? 

Bestyrelse: 

Bestyrelsen har svaret i overordnede termer. 

Det er klubberne, som skal sikre udviklingen af skisporten, dette sker via de fællesskaber, der er etableret 
aktuelt vedrørende alpint forankret i AKD, som bestyrelsen bakker op omkring, hvorfor at de stillede 
spørgsmål skal afklares i denne organisation. 

f) Fastsættelse af kontingentets grundbeløb og minimumsbeløb pr. klub samt eventuelt bladkontingent for 
det kommende kalenderår. 

Bestyrelsen forslog uændret kontingent, 45 kroner pr. medlem. 



Repræsentantskabet godkendte bestyrelsens forslag. 

g) behandling af indkomne forslag 

Fra Din Skiklub var indsendt tre forslag, som repræsentantskabet behandlede. Der var ikke repræsentanter 
fra Din Skiklub til stede i lokalet til at motivere forslagene. 

Forslag 1: 

Forslag stillet af Din Skiklub, motiveret af formand for Din Skiklub, Kasper Lahn: 

Bestyrelsesmedlemmer i DSKIF skal årligt kunne deltage omkostningsfrit på én skitur i en vilkårlig skiklub 
under DSKIF. Omkostningen i skiklubben for forbundsbestyrelsesmedlemmets skitur afholdes af DSKIF.  
 

For: 0 

Imod: 58 

Hverken for eller imod: 0 

Forslaget blev ikke vedtaget. 

Forslag 2: 

Forslag stillet af Din Skiklub, motiveret af formand for Din Skiklub, Kasper Lahn:  

DSKIF skal pr. 2019 indføre julegaver til medarbejdere og frivillige under DSKIF, herunder 
forbundsbestyrelsen, bestyrelsen i alpin-, langrend-, og freestyle- og freeridecentrene med flere. 

For: 0 

Imod: 58 

Hverken for eller imod: 0 

Forslaget blev ikke vedtaget. 

Forslag 3: 

Forslag stillet af Din Skiklub, motiveret af formand for Din Skiklub, Kasper Lahn:  

Skiforbundet skal på deres hjemmeside have en oversigt over alle skiture, der afvikles af samtlige skiklubber 
i Danmark.  

For: 58 

Imod: 0 

Hverken for eller imod: 0 

Forslaget blev vedtaget. 

h) valg af formand (ulige årstal) 

Bestyrelsen indstiller Anna Harboe Falkenberg til valg som formand. Anna var eneste kandidat og modtog 
genvalg. 

i) valg af næstformand (lige årstal) 

På grund af rokade i bestyrelsen, hvor Asger Fischer Mølgaard styrker fokus på IBU-aktiviteter, var Kuno 
Brodersen indstillet til valg som næstformand for et år. Kuno var eneste kandidat og modtog valg. 

j) valg af kasserer (lige årstal) 



Vælges i lige år, derfor ingen valg i 2019. 

k) valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år) 

Kuno Brodersen var på valg, og qua hans nye valg til næstformand indstillede bestyrelsen Asger Fischer 
Mølgaard til den ledige bestyrelsesplads. Asger var eneste kandidat og modtog valg. 

Annemarie Hartvig Jensen ønsker at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen indstillede Lykke Mulvad Jensen til 
valg til bestyrelsen. Lykke Mulvad Jensen var eneste kandidat og modtog valg. 

l) valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år) 

Jes Knudsen ønskede at udtræde af bestyrelsen for at opstille som suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsen 
indstillede Anne Rønning Boye-Møller til den ledige post. Anne Rønning Boye-Møller var eneste kandidat og 
modtog valg. 

m) valg af 2 bestyrelsessuppleanter (for 1 år) 

Bestyrelsen indstillede Jes Knudsen og Anne-Mette S. Markussen til valg som bestyrelsessuppleanter for 
bestyrelsen. Jes og Anne-Mette var eneste kandidater og blev valgt. 

Bemærkning: 

n) valg af 1 revisor (ulige årstal) 

DSkiFs interne revisor Claus Carlsen genopstillede og blev valgt. 

o) valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år) 

Arne List blev indstillet og genvalgt. 

p) valg af formand til ordensudvalget (ulige årstal) 

Karsten Dyhrberg blev indstillet og genvalgt. 

q) valg af 2 medlemmer til ordensudvalget (lige årstal) 

Ikke på valg. 

r) valg af 1 suppleant til ordensudvalget (for 1 år) 

Bente Nielsen var indstillet af bestyrelsen og blev valgt uden modkandidater. 

s) eventuelt 

Holte Skiklub: Jørgen Jørgensen 

Vil de skriftlige spørgsmål, som var tilsendt bestyrelsen, blive besvaret af bestyrelsen skriftligt? 

Holte Skiklub ønsker, at deres skriftlige spørgsmål fremgår af referatet. 

Bestyrelsen: 

Ja, der vil ske en skriftlig besvarelse. 

Aarhus Skiklub, Søren: 

Der skal ske en opfølgning på medlemsforhold i forbindelse med tilmeldinger til Vasaløbet. 

Sekretariatet: 

Sekretariatet vil i samarbejde med Vasa-løbskoordinator Gert Olsen sikre, at deltagerlisterne formidles til 
medlemsklubberne, således at klubberne kan kontrollere, om alle er medlem af den klub, som oplyses. 



Skiklubben Hareskov, Jesper: 

SH vil gerne anerkende de mange frivillige, som skaber aktiviteter i AKD. Ligeledes at Skiklubben Hareskov 
bakker 100% op omkring AKD, dets bestyrelse og de aktiviteter, som udgår herfra, samt de løsninger, som 
besluttes i dette forum. Det er SHs holdning, at AKD er den rigtige organisationsform, og at de udfordringer, 
som atleter oplever, skal adresseres ned i klubberne og herefter rejses fra skiklubberne ind i AKD via den 
demokratiske struktur, som er etableret her. Spørgsmål vedrørende alpint skal ikke rejses ind mod 
Danmarks Skiforbund, men mod den organisation, som er oprettet af klubberne. Skiklubben Hareskov støtter 
DSkiFs bestyrelse i deres bestræbelser på at udvikle skisporten, og Skiklubben Hareskov stiller relevante 
resurser til rådighed for dette arbejde, samt ønsker at blive involveret i arbejdet. (Er dette ikke en 
gentagelse?) 

  

Ole, AKD: 

Der skal ske en tydeliggørelse i referatet, at det er Holte Skiklub og Flemming Dyrbye, som stiller sig kritisk 
over for AKD og den opgaveløsning, som foregår her, og at denne holdning ikke deles af de øvrige 
tilstedeværende klubber eller bestyrelsen for DSkiF. 

 

Herefter var der ikke mere til eventuelt.  

Dirigenten takkede for god mødeorden, hvorefter at repræsentantskabsmødet blev afsluttet. 


