Danmarks Skiforbund

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
DK – 2605 Brøndby
Tlf.: 43 26 23 30
Fax: 43 26 23 33

Brøndby, 11. maj 2019

Vedr.: Fremsendelse af dagsorden, årsrapport, indkomne forslag samt valg til bestyrelsen.
I forbindelse med det forestående repræsentantskabsmøde den 26. maj 2019, kl. 14.00 – 16.00 fremsendes
hermed i henhold til lovene:
• Dagsorden.
• Årsrapporten 2018 for Danmarks Skiforbund
• Indkomne forslag
• Valg til bestyrelsen
Bestyrelsens skriftlige beretning udsendes via klubmail mandag den 20. maj 2019.
Dagsorden i henhold til §12:
a) valg af dirigent
b) beretning af formanden
c) godkendelse af det reviderede regnskab pr. 31.12.
d) fremlægning af mål og aktivitetsplaner
e) orientering om budget for indeværende år samt fremlægning af budget for det kommende kalenderår
f) Fastsættelse af kontingentets grundbeløb, og minimumsbeløb pr. klub samt eventuelt bladkontingent for det
kommende kalenderår
g) behandling af indkomne forslag
h) valg af formand (ulige årstal)
i) valg af næstformand (lige årstal)
j) valg af kasserer (lige årstal)
k) valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
l) valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
m) valg af 2 bestyrelsessuppleanter (for 1 år)
n) valg af 1 revisor (ulige årstal)
o) valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år)
p) valg af formand til ordensudvalget (ulige årstal)
q) valg af 2 medlemmer til ordensudvalget (lige årstal)
r) valg af 1 suppleant til ordensudvalget (for 1 år)
s) eventuelt
Den skriftlige beretning:
Udsendes via klubmail den 20. maj 2019
Årsrapport:
Se vedlagte dokument, efter dette brev.
Fastsættelse af kontingentets grundbeløb, minimumsbeløb pr. klub samt eventuelt bladkontingent for det
kommende kalenderår:
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
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Indkomne forslag:
Indkomne forslag i henhold til Danmarks Skiforbunds love §12
Forslag 1:
Forslag stillet af Din Skiklub, motiveret af formand for Din Skiklub Kasper Lahn:
Bestyrelsesmedlemmer i DSKIF skal årligt kunne deltage omkostningsfrit på én skitur i en vilkårlig skiklub under
DSKIF. Omkostningen i skiklubben for forbundsbestyrelsesmedlemmets skitur afholdes af DSKIF.
Forslagsstillerens (Din Skiklub) motivation:
Det er vigtigt, at bestyrelsesmedlemmerne i forbundet til enhver tid har en føling med hvad der rør sig i det
danske ski- og skiklubmiljø. For at sikre, at det er tilfældet, skal bestyrelsesmedlemmer kunne deltage på en
klubtur efter eget valg i en vilkårlig dansk skiklub. Omkostningen skal afholdes af skiforbundet, da det er i alle
skiklubbers interesse at have en motiveret, oplyst og nærværende bestyrelse i skiforbundet. Derudover skal
ordningen ses som en beskeden erkendtlighed til de bestyrelsesmedlemmer som i det daglige varetager
skiklubbernes interesse.
Bestyrelsens motivation:
Bestyrelsen for DSkiF mener ikke at deltagelse i en udvalgt skitur sikre åbenhed og dialog. Bestyrelsen mener at
dialogen skal sikres i hverdagen. Bestyrelsen anerkender behovet for tættere kontakt og tager budskabet med ind
i bestyrelsens arbejde i den kommende periode. Bestyrelsen mener ikke at det er ansvarligt at bruge så mange
penge på skirejser til bestyrelsen (estimeret til mellem 80.000 – 100.000).
Bestyrelsen støtter ikke forslaget, men lader det være op til repræsentantskabsmødet at beslutte.
Forslag 2:
Forslag stillet af Din Skiklub, motiveret af formand for Din Skiklub Kasper Lahn:
DSKIF skal pr. 2019 indføre julegaver til medarbejdere i og frivillige under DSKIF, herunder forbundsbestyrelsen,
bestyrelsen i alpin-, langrend-, og freestyle- & freeridecentrene m.m.
Forslagsstillerens (Din Skiklub) motivation:
Det danske skiklubmiljø bygger på frivillige kræfter, der uselvisk yder en stor indsats for at fællesskabet kan dyrke
sin sport. Derfor er det vigtigt, at vise taknemmelighed overfor de der bruger deres fritid på at holde hjulene i
gang. En julegave er lille udgift men den vækker stor glæde hos modtageren, og giver forbundet en mulighed for
at vise, at det frivillige arbejde er påskønnet og værdsat.
Bestyrelsens motivation:
DSkiF gaveregulativ er beskrevet i DSkiF ”Grundlag for God ledelse”. Det er bestyrelsens holdning at
frivilligheden skal værdsættes og styrkes. Det er bestyrelsens holdning at dette ikke sker via en årlig gave, men
via løbende motivation og positiv dialog. Bestyrelsen har besluttet at medarbejder ved Danmarks Skiforbund ikke
skal modtage årlige gaver, men ved særlige lejligheder (bryllup, runde fødselsdage, fødsler etc.), kan der indenfor
gældende gave regler gives gaver.
Bestyrelsen støtter ikke forslaget om at der skal være tvungne gaver. Bestyrelsen støtter forslaget om at der skal
være mere positiv opmærksomhed omkring den frivillige indsats. Bestyrelsen mener at gave politikken er
beskrevet i ”Grundlag for god ledelse”.
Forslag 3:
Forslag stillet af Din Skiklub, motiveret af formand for Din Skiklub Kasper Lahn:
Skiforbundet skal på deres hjemmeside have en oversigt over alle skiture, der afvikles af samtlige skiklubber i
Danmark.
Forslagsstillerens (Din Skiklub) motivation:
Flere og flere skiklubber oplever dalende medlemstal, dette medfører ofte at skiklubberne må skære i antallet af
klubture. Medlemmer, der ikke kan finde en tur, dom matcher deres ønsker søger andre muligheder, som oftest
er det hos rejsebureauerne og desværre ikke hos andre klubber. En let og overskuelig oversigt over skiklubture i
Danmark kan være med til at medlemmerne ikke mistes, men måske blot søger til en anden klub. Derfor bør
forbundet være vores fælles talerør på tværs af klubber. Vi ønsker, at flest mulige kan komme med en skiklub på
tur.
Bestyrelsens motivation:
Bestyrelsen har, som tidligere informeret denne aktivitet med i den fireårige strategiaftale, til eksekvering i
Q42019. Bestyrelsen støtter forslaget.
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Valg i henhold til § 9:
I de ulige år:
Formand
2 bestyrelsesmedlemmer
2 suppleanter (for et år)
1 formand for ordens- & amatørudvalget
1 suppleant til ordens- & amatørudvalget
I de lige år:
Næstformand
Kasserer
2 bestyrelsesmedlemmer
2 suppleanter (for et år)
2 medlemmer af ordens- & amatørudvalget
Valg 2019:
Formand, ulige år:
Næstformand, lige år:
Kasserer, lige år:
Best. Medlem, ulige år:
Best. Medlem, ulige år:
Best. Medlem, lige år:
Best, Medlem, lige år:
Supp. F. Best, lige&ulige:
Supp. F. Best, lige&ulige:

Anna H. Falkenberg
Asger Fischer Mølgaard
Kim Valentine
Kuno Brodersen
Annemarie H. Jensen
Michael R. Schmith
Jes Knudsen
Lykke Mulvad Jensen
Signe Schøler

Status
På valg
ikke på valg
ikke på valg
på valg
på valg.
ikke på valg
ikke på valg
på valg
på valg

noter:
genopstiller
se note 1
valgt i 2018
se note 2
Genopstiller ikke, se note 3
valgt i 2018
Genopstiller ikke, se note 4
Genopstiller ikke, se note 5
Genopstiller ikke, se note 6

Note 1:
Asger Fischer Mølgaard trækker sig som Næstformand, men opstiller som bestyrelsesmedlem efter Kuno
Brodersen. Asger Fischer Mølgaard får ansvar for IBU-aktiviteter med international titel President IBU Danmark.
Note 2:
Kuno Brodersen, genopstiller ikke som bestyrelsesmedlem, men opstiller som næstformand for bestyrelsen.
Asger Fischer Mølgaard opstiller til den ledige bestyrelsespost, med ansvar for IBU-aktiviteter, og international
titel President IBU Danmark.
Note 3:
Annemarie Hartvig Jensen genopstiller ikke. Lykke Mulvad Jensen opstiller til den ledige bestyrelsespost tidligere
suppleant for bestyrelsen
Note 4:
Jes Knudsen trækker sig, men opstiller som suppleant for bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller Anne Rønning BoyeMøller til den ledige bestyrelsespost
Note 5:
Lykke Mulvad Jensen genopstiller ikke som suppleant. Jes Knudsen opstilles som suppleant for bestyrelsen
Note 6:
Signe Schøler genopstiller ikke som suppleant for bestyrelsen: Anne-Mette S. Markussen, Holte Ski opstiller som
suppleant for bestyrelsen
Dagsorden punkt nr.:
Valg af 1 revisor (ulige årstal)
Int. Revisor
Claus Carlsen
på valg
Dagsorden punkt Valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år)
Int. Rev. Suppleant:
Arne List
på valg
Valg af Formand til ordensudvalget (ulige årstal)
Formand, ordens udv.
Karsten Dyhrberg
på valg
Valg af 2 medlemmer til ordensudvalget (lige årstal)
Medlem ordensudvalget
Henrik Fritzen
Medlem ordensudvalget
Erland Pedersen
Valg af 1 suppleant til ordensudvalget (for 1 år)
Suppl. Ordens udv.
Bente Nielsen

Status
Genopstiller
Genopstiller
Genopstiller

ikke på valg
ikke på valg

valgt i 2018
valgt i 2018

På valg

Genopstiller
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Som tidligere adviseret afvikles Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde 2019 på CopenHill,
Vindmøllevej 6, 2300 København
Dato:
Klokken:
Sted:

26. maj 2019
14.00 – 16.00
CopenHill, Vindmøllevej 6, 2300 København

Indtjekningen til repræsentantskabsmødet starter kl. 13:30, mødet starter kl. 14.00.
Fuldmagt fra klubben skal medbringes, hvis en klub repræsenteres af andre end formanden.
Detaljerede spørgsmål:
Repræsentantskabet opfordres til at indsende eventuelle spørgsmål vedrørende det fremsendte materiale, som
kræver en grundigere undersøgelse til bestyrelsen via sekretariatet (kb@skiforbund.dk) inden onsdag den 22.
maj 2019.
Spørgsmål og tilhørende svar vil herefter blive præsenteret for repræsentantskabet under de relevante
dagsordenspunkter.
Tilmelding:
For at kunne estimere mængden af mad og drikke til årets repræsentantskabsmøde, opfordres klubberne til at
indikere om klubben deltager i årets møde, samt med hvilket antal.
Derved reduceres madspild og der betales ikke for mere mad og drikke end der er deltagere.
Tilmelding kan ske via følgende link, med angivelse af antal udfor klubnavnet (Skriv antal smat navne på
deltagere fra klubben):
https://forms.gle/aoKyPMnfw7dWrBmM6

Velmødt.
Med venlig hilsen
Kenneth Bøggild
Danmarks Skiforbund
Administrationschef

Bilag følger efter dette brev, og er en del af de officielle bilag tilhørende Danmarks Skiforbunds
repræsentantskabsmøde 2019.
• Årsrapporten 2018
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