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Referat af DSkiFs virtuelle bestyrelsesmøde 22. september 2020 

 
Deltagere: 
Anna Harboe Falkenberg (AH), Kuno Brodersen (KUB), Lykke Mulvad Jeppesen (LMJ), Ole Norling 
Mathiassen (ONM), Jes Knudsen (JK), Anne-Mette Markussen (AMM), Asger Fischer Mølgaard (AFM), Anne 
Rønning Boye-Møller (ABM). Uden for bestyrelsen: Kenneth Bøggild (KB) referent. 
 
Afbud: 
Kim Valentin (KV). 
 

Dagsorden:  

1. Åbning af mødet, herunder godkendelse af dagsorden og bilag. 
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat af seneste møde og evaluering af 

repræsentantskabsmødet 2020. 
3. Opfølgning på sager behandlet i forretningsudvalget. 
4. Behandling af sager til drøftelse og beslutning, herunder behandling af mødets tema. 

a. Introduktion til bestyrelsesarbejdet, bestyrelsens samarbejdsplatform og samarbejdsform  
b. Fastlæggelse af DSkiFs bestyrelsesforretningsorden 
c. Fastlæggelse af DSkiFs ”Grundlag for god ledelse” 
d. Nedsættelse af forretningsudvalg, herunder fastlæggelse af tilknyttede kompetencer og 

opgaver 
e. Fordeling af politiske ansvarsområder, herunder tilknytning af kompetencer og opgaver: 

i. Politisk udpeget bestyrelsesmedlem til Den Danske Skiskoles bestyrelse 
ii. Politisk udpeget bestyrelsesmedlem til Alpin Kraftcenter Danmark 

iii. Politisk kontakt til projekt Langrend og IBU 
iv. Politisk ansvarlig for projekt Gameplan 
v. Fordeling af øvrige ansvarsområder herunder 

1. Internationale arbejde 
2. DIF-projekter 

f. Mødets tema: DSkiFs strategi 2022-2026 
5. Sager til drøftelse, herunder orientering fra udvalgene ved kontaktpersonerne. 
5.a.: Kort status på AHs kandidatur til valg til FIS Council 
5.b.: Kort status på arbejdet omkring formidling af DSkiF Gameplan 
6. Orientering fra driften/kontoret. 
6.a.:  Kort orientering og status vedrørende coronasituationen og de besluttede handlinger 
6.b.: Orientering om progression i strategiimplementeringen med særlig fokus på DSkiFs nye virtuelle 
konkurrence/challenge/rekrutteringsplatform målrettet klubberne i en coronatid  
7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde. 
8. Er næste mødedato OK? 
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1. Åbning af mødet, herunder godkendelse af dagsorden og bilag. 
AH åbnede mødet med at byde velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer. 
 
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat af seneste møde og evaluering af 

repræsentantskabsmødet 2020. 
Den fremsendte dagsorden og tilhørende bilag blev godkendt. Herefter evaluerede bestyrelsen det 
afviklede repræsentantskabsmøde. 
 
Kommentar: 
Mødet forløb, på trods af udskydelse og de svære temaer, tilfredsstillende. Afholdelse af fysiske møder 
med de for tiden nødvendige restriktioner giver en lidt for stor distance mellem mødedeltagerne. Der skal 
findes en løsning på en simpel virtuel formidling af mødet, måske med chatmulighed. Vekslingen mellem 
landsdele, således at mødet cirka hver fjerde gang afholdes på/i Fyn/Jylland, skal fastholdes. Antal 
deltagere er ikke en målestok for mødets afvikling, det er vigtigere, at klubberne deltager i arbejdsmøder 
og udviklingsseminarer, som ligger i foreningsåret. 
 
Konklusion: 
Fremtidige repræsentantskabsmøder skal kunne streames live, og der skal kunne kommenteres/stilles 
spørgsmål. Afstemning skal fortsat ske ved fysisk fremmøde. 
 
3. Opfølgning på sager behandlet i forretningsudvalget. 
Der har ikke været behandlet sager i forretningsudvalget siden sidste møde, så ingen sager til opfølgning. 
 
4. Behandling af sager til drøftelse og beslutning, herunder behandling af mødets tema. 
 
4a.: Introduktion til bestyrelsesarbejdet, bestyrelsens samarbejdsplatform og samarbejdsform 
AH åbnede emnet med at introducere bestyrelsen for de overordnede opgaver, der er i det kommende 
bestyrelsesår. Det er vigtigt, at bestyrelsen arbejder på den lange bane, gerne i en tiårig horisont, så 
bestyrelsen er retningsgivende og rammeskabende. Den fireårige strategiaftale med DIF skal fungere som 
implementeringsplan for det, bestyrelsen sammen med klubberne har defineret som den overordnede 
langsigtede plan for skiforbundet. 
 
Kommentar: 
Det er vigtigt, at bestyrelsen arbejder på det strategiske niveau og har fokus på den langsigtede strategi. 
Sekretariatet skal igangsætte og implementere aktiviteter, som understøtter bestyrelsens langsigtede plan. 
Det er afgørende, at bestyrelsen arbejder strategisk og ikke behandler enkeltsager eller har sit fokus på 
driftssager. Ved konstitueringen skal bestyrelsesmedlemmerne vælge opgaver, som hvert medlem 
motiveres af og har kompetencer til at løse. Der skal også i forhold til rollefordelingen ske en afklaring af 
den rolle, man har, og hvilket mandat man har. Bestyrelsesmandater skal repræsentere bestyrelsen, så det 
ikke er et personligt mandat. Bestyrelsen har løst svære opgaver den seneste periode via styrket intern og 
ekstern kommunikation. Det er vigtigt, at de personer, som er ansvarlige for opgaver og har et politisk 
mandat i principielle spørgsmål kommunikerer ind i bestyrelsen, så bestyrelsen er opdateret, samt har 
mulighed for at diskutere principielle spørgsmål mellem bestyrelsesmøderne. Vi skal være opmærksomme 
på, at det kan skabe værdi, at bestyrelsen sikrer rotation i forhold til de enkelte ansvarsområder, så man 
ikke er fastlåst i én rolle. Det er vigtigt for kompetencecentrene (kraftcentre, udvalg etc.), at de er bekendte 
med og kender til bestyrelsens opbakning. Bestyrelsen skal ikke styre det faglige niveau, men sikre, at 
formaliteterne er på plads. Bestyrelsen (ved formanden) skal sikre, at der sker en on-boarding af nye 
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen skal sikre, at der er en sammenhæng mellem det strategiske niveau og 
det operationelle niveau.  
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Konklusion: 
Der skal afvikles ad-hoc-møder internt i bestyrelsen mellem bestyrelsesmøder, hvis der opstår behov for 
dette. Disse møder er uformelle møder, og der optages som udgangspunkt ikke notat fra disse 
dialogmøder. 
Bestyrelsen kommuniker via mail, telefon, virtuelle møder og via bestyrelsens Facebook-gruppe. 
Sekretariatet varetager driften, herunder den faglige dialog med kraftcentre, udvalg etc. Bestyrelsen sikrer, 
at rammerne for sekretariatet, kraftcentre, udvalg etc. er i orden. 
På bestyrelsesseminaret vil der være en opfølgende dialog om bestyrelses samarbejdsform 
 
4b.: Fastlæggelse af DSkiFs bestyrelsesforretningsorden 
KB gennemgik kort forretningsordenen. 
 
Kommentar: 
Ingen kommentar. 
 
Beslutning: 
Årshjulet skal opdateres med budget. Med denne rettelse blev forslaget godkendt. 
 
4c.: Fastlæggelse af DSkiFs ”Grundlag for god ledelse” 
KB gennemgik det udarbejdede forslag til ”Grundlag for god ledelse” med fokus på de justeringer, som er 
foretaget. 
 
Kommentar: 
Det er positivt, at der i dokumentet motiveres til at anvende tog i forbindelse med rejser for forbundet. 
Grundlag for god ledelse skal dække alle aktiviteter i og omkring forbundet, det vil sige udvalg, kraftcentre 
og andre. 
 
Beslutning: 
Forslaget blev godkendt. 
Note: Efter mødet besluttede bestyrelsen, at dokumentet skulle gennemskrives med sigte på at undgå 
sexisme. 
 
4d.: Nedsættelse af forretningsudvalg, herunder fastlæggelse af tilknyttede kompetencer og opgaver 
AH åbnede emnet med en perspektivering af opgaverne forbundet med at være politisk kontakt i et 
kompetencecenter. 
 
KB redegjorde kort for forretningsudvalget, suppleret af AH og KUB. 
 
Kommentar vedrørende forretningsudvalget: 
Forretningsudvalget skal fortsat fungere som et fast nedsat udvalg, der afvikler ad-hoc-møder vedrørende 
driftsforhold. 
 
Beslutning vedrørende forretningsudvalget:  
Forretningsudvalget blev nedsat bestående af AH, KUB, KB - og KV i økonomiske spørgsmål. 
 
Kommentar generelt vedrørende politisk kontakt til udvalg, arbejdsgrupper og 
kraftcentre/kompetencecentre: 
Det er afgørende, at man har kendskab til kompetencecenteret og dets organisatoriske forankring. Den 
politiske kontaktperson/bestyrelsesrepræsentant skal sikre, at de besluttede demokratiske 
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beslutningsprocesser overholdes, og fungere som bindeled mellem kompetencecentre og bestyrelsen. 
Politiske principielle spørgsmål bæres ind i bestyrelsen via den politiske kontaktperson, mens de daglige 
taktiske driftsforhold afklares med sekretariatet. Det er en fordel, at den politiske kontakt kender til 
disciplinen. 
 
4e.: Fordeling af politiske ansvarsområder, herunder tilknytning af kompetencer og opgaver 
 
i.: Politisk udpeget bestyrelsesmedlem til Den Danske Skiskoles bestyrelse 
 
Kommentar: 
Den politiske kontaktperson til DDS skal sikre, at DSkiF overordnede strategi afspejler sig i det 
uddannelsestilbud, som udbydes i DDS. DDS skal være gateway for alle uddannelser i DSkiF. 
 
Beslutning: 
Der blev ikke udpeget nogen ny kontaktperson til DDS’ bestyrelse. Pladsen i DDS genbesættes på et senere 
møde i DSkiF. AMM varetager evt. presserende spsm indtil der er udpeget en ny. 
 
ii.: Politisk udpeget bestyrelsesmedlem til Alpin Kraftcenter Danmark 
 
AKD: KUB fortsætter  som politisk kontaktperson til AKD 
 
iii.: Politisk kontakt til projekt Langrend og IBU 
IBU: AFM fortsætter som politisk kontaktperson vedrørende IBU 
Langrend: ABM blev udpeget som politisk kontaktperson vedrørende langrend 
 
iiii.: Politisk ansvarlig for projekt Gameplan 
AH fortsætter som politisk kontaktperson vedrørende Gameplanen 
 
iiiii.: Fordeling af øvrige ansvarsområder herunder 
 
• Internationale arbejde 
International arbejde: AH 
 
• DIF-projekter 
AH motiverede emnet  
 
Kommentar: 
Det er vigtigt, at DSkiF er aktiv medspiller i DIF-arbejdet. Involvering i arbejdet er givende. Vi kan sikre 
større viden om, hvad der sker i idrætten bredere. 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen byder ind på DIF-arbejdsgrupper på baggrund af viden og interesse. KUB deltager i DIF-
budgetmøde 2020. 
 
4f.: Mødets tema: DSkiFs strategi 2022-2025 
AH åbnede temaet med en kort redegørelse for den dialog, der har været med DIF omkring fastlæggelse af 
den kommende strategiperiode.  
 
Kommentar: 
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Bestyrelsen skal genbesøge DSkiFs mission. Det er vigtigt, at den kommende strategi forankres i DIFs 
politiske program. Der skal ske en afgræsning af antal spor, således at de strategiske spor er strategiske på 
et lidt højere niveau end for perioden 2018-2021. DIF ser sig selv som katalysator for udviklingen af sporten 
via specialforbundene. En grundlæggende værdi skal fortsat være, at skisporten udvikles igennem 
klubberne, og DSkiF skal udvikle sin strategi udefra og ind, således at udviklingen sker sammen med 
klubberne. Bestyrelsen skal sætte den strategiske retning, mens sekretariatet skal fylde aktiviteter ind i 
strategien og sikre strategiens gennemførelse. 
 
Beslutning: 
DSkiFs bestyrelsesseminar 2020 skal behandle DSkiFs kommende strategi 
Der afvikles forinden et arbejdsgruppemøde, hvor bestyrelsen gennemgår baggrunden for strategiaftalerne 
med DIF. 
 
5. Sager til drøftelse, herunder orientering fra udvalgene ved kontaktpersonerne. 
 
5.a.: Kort status på AHs kandidatur til valg til FIS Council 
AH orienterede kort om status på det internationale arbejde. Valget er udskudt til juni 2021.  

 
5.b.: Kort status på arbejdet omkring formidling af DSkiF Gameplan 
AH redegjort kort for status vedrørende formidlingsarbejdet. Deadline for formidling af DSkiF Gameplan via 
skiforbund.dk er fastsat til den 18. november 2020. 
 
6. Orientering fra driften/kontoret. 

 
6.a.:  Kort orientering og status vedrørende coronasituationen og de besluttede handlinger 
KB redegjorde kort om indsatsen i forhold til COVID19, herunder den meget omfattende 
formidlingsopgave. Ligeledes orienterede KB om de aflyste aktiviteter i DDS, herunder de afledte 
økonomiske konsekvenser for DDS’ samlede økonomi. Ligeledes fremlagde ABM og KB den henvendelse, 
som var kommet fra langrendskonkurrencekomiteen vedrørende de udfordringer, der er identificeret i 
forbindelse med planlægning af det kommende langrends-DM 2021. 
Ligeledes orienterede KB om, at sekretariatet som udgangspunkt arbejder hjemmefra, og alle fysiske møder 
er omlagt til virtuelle møder, og i de tilfælde, hvor dette ikke har kunne lade sig gøre, er hvert møde blevet 
vurderet i forhold til nødvendigheden. 
 
Kommentar: 
Det er vigtigt, at DSkiFs midler går til aktiviteter, og vi skal i vores planlægning sikre, at der ikke laves aftaler, 
som betyder meget tidlige økonomiske bindingsfrister, så der ved aflysning i rimelig tid skal betales for 
ophold, leverandører etc. DSkiFs midler skal bruges til at skabe aktiviteter. Frivillige skal sikres, da de 
naturligvis ikke skal løbe personlig økonomi risiko. Det er vanskelige tider, så hvis leverandører ønsker 
aktiviteter, bookinger etc., må de være med til at løbe risikoen. DSkiF tager risikoen ved antal deltagere, da 
det givet i den kommende periode også vil være under pres. Der kan ikke etableres en større 
underskudsgaranti. DSkiF følger UMs rejsevejledning og afvikler ikke aktiviteter i lande, som er vurderet til 
orange eller rød. Udover de økonomiske forhold har DSkiF også et ansvar for at undgå smittespredning, det 
vil sige, der skal tages højde dels for dette, men det skal også vurderes, om et arrangement kan afvikles i sin 
oprindelige form med et stort antal deltagere, eller om arrangementet skal gentænkes, opdeles eller helt 
aflyses, dette for at undgå smittespredning. Det er vigtigt, at DSkiF og skiklubber handler ansvarligt og 
følger intentionerne i de anbefalinger, som kommer, og de love, som besluttes. Ingen aktiviteter må 
planlægges med sigte på at omgås reglerne, fokus skal være på sikkerhed for alle deltagere, samt på at 
minimere smittespredningen.  
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Konklusion: 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
ABM og KB afvikler møde med langrends-DM-arrangementskomiteen. 
 
6.b.: Orientering om progression i strategiimplementeringen med særlig fokus på DSkiFs nye virtuelle 
konkurrence/challenge/rekrutteringsplatform målrettet klubberne i en coronatid 
KB orienterede bestyrelsen om udviklingen af den tidligere besluttede virtuelle træningsplatform, som er et 
element i DSkiFs strategiplan. Den virtuelle træningsplatform vil være gear/platform-uafhængig, det vil 
betyde, at de fleste gængse smartphones, trænings-ure etc. vil kunne synkronisere med den kommende 
træningsplatform. Platformen vil fungere som et ”whitelabel”-brand, således at skiklubberne kan arbejde 
med platformen i eget navn og design. 
Med platformen bliver det muligt at registrere træning og konkurrencer uafhængig af tid og sted. 
Platformen bliver gratis og skal være et værktøj for klubberne, plus skal være med til at sikre større 
opmærksomhed om klubberne og i dette understøtte klubbernes optag af aktive skiløbere. Platformen kan 
bruges over hele verden. 
 
Kommentar: 
Det er positivt, at DSkiF tænker virtuelle løsninger, når vi i denne tid er begrænset i vores muligheder. 
Platformens anvendelighed vil kunne sikre øget aktivitet samt være med til at skabe øget opmærksomhed 
om klubbernes aktiviteter. 
 
Konklusion: 
Bestyrelsen kvitterede for det gode arbejde og ser frem til, at platformen udrulles på skidanmark.dk i 
oktober måned:  
 
7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde. 
KB orienterede om, at den reviderede opdaterede ATK-manual kommer i en ny udgave cirka 1. oktober. 
Manualen kommer i både en trykt og i en elektronisk version. 
 
8. Er næste mødedato OK? 
 


