DSkiF statusmøde 4. oktober 2018.
Deltagere (SKYPE)
Deltagere:
Anna Harboe Falkenberg (AH), Asger Fischer Mølgaard (AFM), Kuno Brodersen (KUB), Michael Rahbek Schmidt (MRS),
Jes Knudsen (JK), Kenneth Bøggild (KB (referent))
Afbud: Lykke Jeppesen (LJ), Signe Schøler Jensen, Kim Valentin (KV), Jes Knudsen (JK), Annemarie Hartvig Jensen (AHJ),
Dagsorden:
0. Åbning af mødet
1. Godkendelse af dagsorden og eventuelle bilag
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste møde
3. Temaer:
Internt:
Strategiarbejde, DIF
Målsætning: At implementere strategiplanen
Organisation – både frivillig og lønnet:
Målsætning: At organisationen til enhver tid er optimal ift. at løse de opgaver, som ovenstående strategispor
medfører.
Eksternt:
Forhold til klubberne/miljøet:
Internationalt arbejde:
4. Øvrige orienteringspunkter, som ikke vedrører temaerne:
5. Eventuelt
Referat
0. Åbning af mødet
AH åbnede mødet med kort introduktion til mødets form, herunder at mødet er et statusmøde, som ligger mellem to
ordinære møder.
Derfor afviges der fra DSkiFs standard dagsorden, og det vil normalt primært være sekretariatet, der afrapporter på
progressionen i arbejdet omkring implementeringen af DSkiFs strategi.
Dagens møde vil dog primært fokusere på den uro, som der er omkring Alpint Kraftcenter Danmark, og den klage, som
Hobro Skiklub har indsendt.
1. Godkendelse af dagsorden og eventuelle bilag
Bestyrelsen godkendte mødeoplægget.
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste møde
Ingen bemærkninger til det i forvejen godkendte referat.
3. Temaer: Temaerne udgår, da mødet som nævnt handler om AKD.

Indledning:
På baggrund af afholdt generalforsamling havde Hobro Skiklub udarbejdet en klage vedrørende AKD.
Kommentar:
AKD er ikke organisatorisk indplaceret i Danmarks Skiforbund, men er en forening oprettet af skiklubberne med egen
generalforsamling og egen bestyrelse. AKD refererer ikke til DSkiFs bestyrelse eller DSkiFs repræsentantskab. Det
fremgår af AKDs vedtægter, at det er klubberne, som er medlemmer, ligesom at AKD ikke er omtalt i DSkiFs
vedtægter.
AKDs idegrundlag, udarbejdet af de involverede klubber, var, at foreningen Alpin Kraftcenter Danmark skulle være
helt uafhængig af Danmarks Skiforbund. DSkiF støtter AKD med et tilskud, for hvilket AKD leverer aftalte ydelser til
DSkiFs alpine arbejde.
Konklusion:
Bestyrelsen behandler ikke klagen og henviser til, at sagen behandles i AKD og i de involverede klubber.
Herefter diskuterede bestyrelsen det uheldige i, at der omkring en meget væsentlig disciplin, alpint, er så meget uro,
at det presser den frivillige organisation, ikke mindst de klubber som arbejder aktivt for udviklingen af sporten via
fællesskabet Alpin Kraftcenter Danmark.
Kommentar:
Der skal ske en afklaring af snitfladerne mellem DSkiF og kraftcentrene. Det er vigtigt, at vedtægterne i kraftcentrene
og skiforbundet er understøttende for frivilligheden.
Der er stor forskel på sammensætningen af klubber i DSkiF, hvilket betyder, at ikke alle klubber kan betragtes ens.
I forhold til klubberne, som er kritiske ift. den fastsatte struktur, skal der ske en afklaring, således at den negative
debat, der påvirker arbejdet i øjeblikket, ikke genopstår til næste år.
AFM har i dialog med Hobro Skiklub afklaret, at målsætningen med klagen er at få ændret AKD-vedtægterne.
Det er vigtigt, at DSkiFs bestyrelse bakker op om klubberne i AKD og støtter den fremdrift, som der er. De aktuelle
vedtægter i kraftcentrene er sårbare for foreningens udvikling.
Det er vigtigt, at vi fastholder strukturen, hvilket også er det, DSkiF støtter økonomisk, således at strukturen ikke
falder, herunder at de frivillige, som arbejder med opgaverne, ikke tappes for energi.
Kraftcentrene skal organiseres således, at de altid sikrer bedst mulige betingelser for at skabe aktiviteter og afvikle de
opgaver, som er lagt i kraftcentrene.
Der skal ske en afklaring af, hvordan vi kan passe på de frivillige, så de ikke slides op. Hvordan kan vi sikre, at det sker i
god ro og orden?
Konklusion:
Der skal ske en afklaring af snitfladerne mellem DSkiF og de etablerede kraftcentre.
Bestyrelsen påbegynder en dialog specifikt med Hobro Skiklub.
DSkiF tilbyder AKD hjælp til en gennemgang af AKDs vedtægter.

4. Øvrige orienteringspunkter, som ikke vedrører temaerne:

KB redegjorde ganske kort i overskrifter for progressionen i strategiimplementeringen.
Kommentar (KB):
Implementeringen følger den fastsatte tidslinje, samt der er progression i de væsentligste forhold. Der er områder,
hvor det har vist sig hensigtsmæssigt at øge indsatsen, ligesom at der er områder, hvor der vil ske en tidsmæssig
forskydelse til afvikling på et senere tidspunkt end skitseret i den overordnede plan.
Generelt igangsættes der ikke aktiviteter, som ikke er beskrevet i DSkiFs strategiplan.
Sekretariatet vil styrke dialogen med DIFs forbundskonsulent, herunder fokus på de afvigelser, der er, således at dette
også er stemt af i forhold til DIF.
På det internationale spor skal der ske justering i forhold til de indsatser, som er igangsat, ligesom at der skal skitseres
en skarpere målsætning med sporet for at sikre, at den investering, som foretages, understøtter den overordnede
målsætning.
Konklusion:
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, herunder de skitserede ekstraordinære indsatser og anbefalinger.
5. Eventuelt
Ingen emner til eventuelt.

