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1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 8 april 2020. Referatet blev godkendt. Kim bemærkede 

at ikke alle hans forslag til ændringer i referatet var medtaget. 

2. Bestyrelsesformanden foreslog en standardagenda som blev diskuteret indgående. Der kunne ikke 

opnås enighed om den forslåede standardagenda, arbejdet hermed er derfor sat i bero. 

3. Status på underleverandører: 

a. Trysil Race Academy – Aftalen forsættes yderligt 4 år. 

b. Lowlander Samarbejdet – Lowlander samarbejdet er i god fremdrift. Samarbejdsformen 

diskuteres i forhold til om Lowlander samarbejdet er et samarbejde efter samme model som 

samarbejdet med Trysil Race Academy, eller om AKD skal følge en anden model. Der er 

endnu ikke fuld enighed i bestyrelsen og emnet vil blive diskuteret på fremtidige 

bestyrelsesmøder og på den ugentlige orientering fra Lowlander. 

 

4. Økonomi i hovedtal – Kasseren gennemgik økonomien som viser et overskud i niveau 100 tkr. 

 

5. FIS – arbejde og fokusområder – Det blev aftalt at skabe en arbejdsgruppe bestående af Kim Skov, 

Peter Lövenstein og Henrik Oksholm, der løbende har øje på beslutningsforslag og politiske tiltag i 

FIS i håb om at kunne agere proaktivt i samarbejde med andre små skinationer når nye forslag/tiltag 

i FIS strider imod vores interesser. 

 

6. Information/opdatering på organisationen i AKD. 

a. Program Director - Ole orienterede om fin fremdrift på tilknytning af Chris Setchell 

b. International Consultant - Kim orienterede om fin fremdrift på tilknytning af Henrik Oksholm 

c. Revisior – Kasseren orienterede om fremdriften med en ny revisor for foreningen. 

 

8. Rapportering på OL-kriterier – Kim, Ole, Peter orienterede om fremdriften på at fastligge OL 

kriterier. Der tages udgangspunkt i en fyldig resultat og FIS punkt data indsamling med udgangspunkt 

i relevante placeringer fra de seneste to Vinterlege.  

 

9. Der har fra nogle løbere været udtryk ønske om en fartdragt som var ”lidt mindre iøjenfaldende” 

end den nuværende. Det blev aftalt at bede Nicolai Ø Madsen om at komme med et oplæg. Det er 

ikke besluttet om der skal/kan blive tale om den ny model. 

 

10. Der var ikke noget under evt.  


