
Dagsorden for AKD-bestyrelsesmøde 03.01.2023 

 

Deltagere: Michael Hanghøj 

Ole Mathiassen 

Kuno Brodersen 

Søren Witt Andersen 

Kim Skov Jensen 

Carsten Vexel (suppleant) 

Henrik Oksholm 

Referent:  Lene Svanebjerg 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordnen blev godkendt. 
 

2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
Ingen bemærkninger. Referatet blev godkendt. 

3. Behandling af sager fra arbejdsgrupper: 

A: Sportsligt 

• Udtagelseskriterie til events (Ole/Henrik) 
Henrik orienterede om, at der er indstillet 7 atleter til udtagelse til EYOF (3 piger og 4 
drenge). DIF sender udtagelsesbreve til atleterne. 
 
Da kvoten for atleter er 4 piger og 4 drenge, så har dispensationen til 1 pige ikke påvir-
ket andre atleter. 
 
Bestyrelsen talte om, at det kan være problematisk for 1. års FIS løbere at nå at kvalifi-
cere sig,da de ikke har muligheden for atkunne nå at køre så mange løb inden kvalifika-

tionsperioden slutter. 
 
Henrik orienterede om, at de skal til at lave udtagelseskriterier til YOG. DIF har bedt 
om, at det grønlandske Idrætsforbund informeres om processen. Så Henrik har sendt en 
mail og orienteret dem. 
 
I forhold til deltagelse til VM så er der mange atleter der er kvalificerede. 
 

• Støtte/compensation til atlether (Michael/Søren/Kim) 

Søren, Kim og Michael arbejder med det. 

• Sportlige sager (Ole/Kim/Søren) 
Der var ikke noget til dette punkt. 

B: Destinationer, træningsleverandører/samarbejde (Henrik/Carsten)  

• Opfølgning på leverancer fra Skisportdanmark herunder grænseflader. 
Bestyrelsen talte om snitfladerne mellem Lowlanders, Trysil Race Akademi og SkisportDan-
mark. Det skal tilbydes træningsmuligheder til både de atleter der gerne vil træne men 
ikke konkurrere så meget og de atleter der gerne vil deltage i konkurrencer. 
 
Bestyrelsen talte om hvor SkisportDanmark skal forankres. Hvis det blev en del af AKD har 
AKD så en struktur og organisation til faciliteringen og håndteringen af aktiviteterne her-

under:en organisation der kan håndtere dette. 
 
Passe på ikke at glemme nogle atleter og sørge for, at alle får træning  
 
Carsten gennemgik plancen ”strukture mellem teams 2023/24” i bilaget Status_Ski-
SportDK_2023_02_03. Tanken er, at at aktiviteterne i SkisportDanmark skal generere 
økonomi til grupperne. 
 
Bestyrelsen debatterede placeringerne af de forskellige træningsgrupper. 
 



Bestyrelsen talte om muligheden for at få TRA til at arrangere Entryleauge løb såd et er 

nemmere for førsteårs FIS løbere at komme til løb. 

C: Organisation (Kim/Michael) 

 

D: Økonomi og administration (Kim) 
Der var ingen bemærkninger. 

E: Medlemmer og diverse partnere (Kim/Kuno/Michael) 

• Genbesøg af samarbejdsaftalen/outsourcingaftalen med DskiF 
Bestyrelsen debatterede et oplæg fra Ole vedr. forskellige spørgsmål/problemstillinger i 
forhold til ansvar, forsikring mm.. 
 
Bestyrelsen bemyndigede Michael og Kim til at arbejde vider med oplægget og sende det i 
et brev til DSkiF. 

F: Kommunikation og marketing 

• Kommunikation – Aktuelt nyhedsbrev under udarbejdelse (Carsten/Lene) 
Ikke noget til dette punkt. 
 

• Sponsorer/marketing (Kim/Henrik) 
Kim orienterede om, at man havde lukket en sponsoraftale med AUDI Danmark og at 
sponsortalerne nu er på samme nivau som sidste år. 
 
Derudover så har AUDI givet tilsagne om at støtte produktionen af en video. 

 

4. Andre sager til behandling  
Der var intet til dette punkt.- 

5. Evt. 
Der var intet til dette punkt.- 

6. Næste møde 
07.02.2023 kl. 19.30 


