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Referat  AKD-bestyrelsesmøde 15.11.222 

Beslutningspunkter er skrevet i kursiv. 

 

Deltagere: Michael Hanghøj 

Ole Mathiassen 

Kuno Brodersen 

Søren Witt Andersen 

Kim Skov Jensen 

Carsten Vexel (suppleant) 

 

Gæst  Henrik Oksholm 

Referent:  Lene Svanebjerg 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Ingen bemærkninger. 

3. Behandling af sager fra arbejdsgrupper: 

A: Sportsligt 

• Udtagelseskriterie til events (Ole/Henrik) 
Der er udsendt informationsbreve til atleterne med information om Junior VM 2023, og 
World University Games 2023 samt Udtagelseskriterier til FIS løb. 
 
Bestyrelsen talte om, hvor det er bedst at kommunikere sådanne oplysninger ud til atle-
terne. De skal derudover ligge på skiforbundets hjemmeside. 
 
Aktion: Lene laver en undermenu under Alpin på hjemmesiden, hvor regler, vejlednin-
ger og udtagelseskrav uploades. 
 
Bestyrelsen talte om indførsel af fysisk test i udtagelseskriterierne, og var enige om, at 
der skal informeres mere om dette.  
 

Der blev desuden talt om at lave en bruttotrup /bruttoliste hvor atleterne får at vide, at 
den fysiske træning og test er en del af skiløbet. 
 
Det blev foreslået, at Henrik eventuelt kontakter Norges Skiforbund og hører dem om 
hvordan de håndterer det. 
 
Aktion: Henrik og Ole arbejder videre med udtagelseskriterierne. 
 

• Støtte/kompensation til atleter (Michael/Søren/Kim) 
Bestyrelsen blev enige om, at kompensationsordningen skal præsenteres og forklares 
for AKD-alter og atleter der køber træning igennem AKD samt deres forældre . Især 

skal beregningsnøglen for beregningen af kompensation forklares. 
 
Det blev besluttet at der fastsættes en dato for hvornår atleterne skal indberette senest 
deres træning for at kunne opnå kompensation. 
 
Aktion: Henrik spørger Søren vedr. skemaerne. 
 

• Sportslige sager (Ole/Kim/Søren) 
Der intet til dette punkt. 
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B: Destinationer, træningsleverandører/samarbejde (Henrik/Carsten)  
Reaktionerne på opdelingen af Lowlander atleterne har været positiv. 

TRA har afholdt camp i Sölden som gik godt. 
 
Der er stor tilslutning til de forskellige teams i AKD. 
 
Bestyrelsen talte om, at man skal være opmærksomme på, at de bedste U16 atleter får nok ud-
fordringer i deres træning. Løsningen kunne være at tilbyde dem at deltage i Lowlander trænin-
ger i Holland og/eller Belgien. De bliver på den måde præsenteret for Lowlanders og muligheden 
for at fortsætte træningen der. 

C: Organisation (Kim/Michael) 
De reviderede og underskrevne vedtægter skal lægges på hjemmesiden. 

Aktion: Lene sørger for dette. 

D: Økonomi og administration (Kim) 
Første rate af aktivitetstilskuddet fra DSkiF er blevet udbetalt på baggrund af den halvårlige af-

rapportering til DSkiF. Anden rate vil også blive udbetalt. 

Sponsorer: Pavillion Construction har forlænget sponsoratet, men med et mindre beløb end sid-
ste sæson. 
Der er forhandlinger i gang med AUDI og Steep & Deep. 

Budgettet er afhængigt af, at de to sidste sponsorater kommer på plads. Hvis ikke må bestyrel-
sen overveje om underskuddet skal dækkes af egenkapitalen eller om der skal findes besparelser 
i budgettet. 

DSkiF har spurgt ind til AKDs tiltag vedr. kommunikation.  

E: Medlemmer og diverse partnere (Kim/Kuno/Carsten) 
Bestyrelsen var enige om, at der hurtigst muligt skal afholdes et møde med DSkiF for at få afkla-
ret kompetencer og ansvar i forbindelse med udfærdigelse af udtagelseskriterier til OL, Ungdoms 
OL, EYOF, VM og JVM. 

 
F: Kommunikation og marketing 

• Kommunikation – Aktuelt nyhedsbrev under udarbejdelse (Carsten/Kuno/Michael) 
Nyhedsbrev/nyhedsmail skal være enkelt i opstartsfasen. Det er vigtigere at det bliver ud-

sendt end at der bruges for meget tid på opsætning mm. 
 
Derudover vil Henrik komme med forslag til andre medier der kan bruges til at udsende 
information til atleterne fx Messenger, WhatsApp, Holdsport eller lignende. 
 

• Sponsorer/marketing (Kim/Henrik) 
Se punkt 3.D. 

4. Andre sager til behandling  

• Oplæg til årshjul (Carsten) 

Der er udsendt mødedatoer for bestyrelsesmøder: 

• 3/1 2023 kl. 19.30 
• 7/2 kl. 19.30 
• 14/3 kl. 19.30 
• 18.04 kl. 19.30 
• 6/5 kl. 19.30 

 
Aktion: Lene udsender mødeindkaldelser med link til Zoommøder 
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5. Evt. 

5.1 Forslag til datoer for konkurrencer for sæson 2023/24: (Carsten) 

  

 
Hvis DM eller FM ikke kan afholdes sammen i uge 11 foreslås følgende prioriteret overvejelser: 

• Fastholder dato for FM i uge 11  
• Afholde DM i uge 10  
• Afholde DM i uge 12 (lige før påske) 
• Afholde DM uge 9 

 

5.2  

Behandling af personsag. Lene blev bedt om at forlade mødet. 

6. Næste møde 

Fastsat til tirsdag den 3. januar kl. 19.30.  
Mødelink til Zoom er udsendt i en mødeindkaldelse. 


