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Henrik Nørgaard bød alle klubber velkommen. Jævnfør de gældende love blev den udsendte dagsorden 
fulgt. 

  
 

a) Valg af dirigent 
 
Bestyrelsen pegede på Willy Rasmussen som dirigent. Willy gennemgik formaliteterne, hvor regler og 
dagsorden blev godkendt med de fastsatte tidsfrister.   
 
b) Beretning fra formanden 
 
Tilstedeværende fra bestyrelsen var: 
Formand: Henrik Nørgaard (HVN) 
Næstformand: Leo Libak Nielsen (LLN)  
Bestyrelsesmedlem: Anja Bolbjerg (AB) 
Bestyrelsesmedlem: Nikolaj Fjellvang-Sølling (NFS) 
Bestyrelsesmedlem: Henrik S. Jensen (HSJ) 
Bestyrelsesmedlem: Henrik Neelmeyer HNE) 
Bestyrelsessuppleant: Lars K. Madsen 
Bestyrelsessuppleant: Minna Riis 
På baggrund af tidligere udsendte beretning gennemgik HVN bestyrelsens beretning. 
 
Bestyrelsen har i det forløbne år forsøgt at fortsætte udviklingsarbejdet med fokus på sporten, de 
organisatoriske forhold, økonomien samt kommunikationen. Der har været et tæt og positivt samarbejde 
med Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD). Imellem DIF og specialforbundene har 
der været en åben og givende dialog. I relation til Team Danmark er Danmarks Skiforbund (DSkiF) 
kommet ”ind i varmen” igen med økonomisk støtte til to atleter.  
 
Bestyrelsen har arbejdet med en ny elitepolitik samt revurdering af breddepolitikken fra 2001. De to 
emner har været på formødet, hvor klubberne har haft mulighed for at give deres besyv med. Det var 
bestyrelsens opfattelse, at midtvejsmøderne var blevet indført til drøftelser med klubberne, men en for 
lille tilslutning har gjort, at møderne ikke kunne gennemføres. 
 
Der har været gennemført en logokonkurrence, hvor resultatet blev præsenteret før 
repræsentantskabsmødets start. 
 
Skisæsonen har været særdeles god med rigtig gode sneforhold både i Norden og i Alperne. Dette har 
medført, at det har været muligt at gennemføre alle planlagte mesterskaber. Den manglende sne i 
Danmark har betydet begrænset træning og konkurrencer. Roskilde Skiklubs center på Hedeland havde 
dog åbent et par dage.  
 
Der har været deltagelse i VM og Ungdoms-OL samt i Europa Cup-løb og World Cup-løb.  
 
De internationale udtagelseskrav til OL i 2010 har været kendt i et års tid. Selvom kravene er forholdsvist 
høje, er der i løbet af sæsonen blevet leveret sportslige resultater fra flere atleters side, der har medført, 
at DIF har registreret atleter på kandidat- eller aspirantlisten til OL. Så DSkiF kan forudse en noget 
bredere deltagelse til OL end tidligere antaget. 
 
Team Danmark har i perioden vist en interesse i udvikling og støtte af de bedste atleter, hvor to atleter 
nu indgår i et individuelt støtteprogram.  
 
På det idrætspolitiske plan blev der i sommeren 2008 afholdt en international kongres i Sydafrika i FIS-
regi. Grundet sygdom og arbejdspres måtte der meldes fra. Der var dog ingen revolutionære punkter på 
dagsordenen, som ville have indflydelse på DSkiFs virksomhed.  



 
Gennemførelsen af logokonkurrencen har medført udvikling af nyt logo til forbundet. Logoet skal være 
den bærende kraft og synlighed ud ad til – forhåbentlig i en længere årrække.  
 
DSkiFs mission eller kernevirksomhed er uændret. DSkiF er et specialforbund, der har til formål at dyrke 
konkurrencer og motionssport med et naturligt fokus på de sportslige aktiviteter, som er forankret i de 
nylig oprettede disciplinteams. Medlemmerne af DSkiF er fortsat skiklubberne. Forbundets opgave er at 
rådgive og servicere samt tilgodese klubbernes øvrige behov. I udviklingsøjemed har klubberne en høj 
prioritet i skiforbundets samlede virksomhed.  
 
I udførelsen af de to hovedopgaver arbejdes der på at fastholde og udvikle et udbygget samarbejde med 
nationale og internationale samarbejdspartnere. Ud over det har DSkiF påtaget sig opgaven med at 
udbrede kendskabet til skisporten ved at etablere nye klubber.     
 
Den videre beretning følger dispositionen med mål og nøgleaktiviteter 2008/09. 
  
Det overordnede grundlag for forbundets mission, vision og kerneområder har været kendt gennem flere 
år. Disse følges i almindelighed. I perioden er breddepolitikken blevet revurderet, og resultatet er 
præsenteret og drøftet på formødet. I perioden er der afdækket og registreret et behov for at beskrive en 
elitepolitik. Et arbejde, der har fundet sted de seneste måneder efter bestyrelsesseminaret. Det 
foreløbige resultat er blevet præsenteret på formødet og vil nu gennemgå en høring i disciplinteams. 
Forhåbentlig nås der frem til en endelig elitepolitik på et bestyrelsesmøde inden sommerferien.     
 
Med hensyn til at foretage en samlet koordination med DIFs politiske program henstår dele af denne 
opgave, da der har været temmelig mange ændringer i det forgangne år. Ikke blot i DIFs organisation, 
men også i relation til organisationsændringer i den frivillige organisation. Man har i DIF familien valgt at 
slå de tidligere bredde- og uddannelsesudvalg sammen til et udviklingsudvalg. 
 
Kulturministeren har netop introduceret en rapport fra breddeidrætsudvalget. Den er ikke bearbejdet og 
koordineret over i specialforbundenes regi endnu. Det sker i det kommende år.     
 
På det generelle plan prøver bestyrelsen at monitere det internationale arbejde i FIS gennem 
nyhedsbreve og gennem disciplinteams. 
 
Bestyrelsen har haft som mål at oprette et uniformsudvalg. Et påklædnings- og materieludvalg, hvor man 
kan koordinere for samtlige disciplinteams. Initiativet fastholdes til udførelse i 2009/10.  
 
DSkiF vil skabe mulighed for en gymnasialuddannelse som en kombination mellem tilstede- og 
fjernundervisning. Der er på nuværende tidspunkt indgået aftale med Falkonergården på Frederiksberg, 
som er et af de gymnasier, der er inde i samarbejdet med Team Danmark.  
 
Omkring sporten var målet at deltage i internationale konkurrencer – VM, World Cup samt Europa Cup 
med det mål at forbedre ranglisteplaceringer og med henblik om at optage forhandlinger med DIF, DOK 
og Team Danmark om støtte mod vinter OL 2010 og henholdsvis 2014. Dette har fået et flueben for 
værende gennemført tilfredsstillende. 
 
Der er blevet gennemført Kreds- og Danmarksmesterskaber og eliteseminar for atleter, trænere, ledere 
med flere. 
 
Et mål er, at DT-Uddannelse uddanner instruktører og trænere i alle discipliner, hvilket er delvist opfyldt. 
Der har ikke været mulighed for at gennemføre klubinstruktøruddannelse eller trænerkurser, da der ikke 
har været tilmeldinger nok. Det giver anledning til undren, da der er god gang i den ude i klubberne. 
Flere klubber, som har været inaktive, er blevet genaktiverede. Det giver et billede af, at behovet for 
trænere og instruktører bliver større.  
 
I samarbejde med Nortlander Tours er årets sportspris blevet uddelt, hvor prisen gik til en Telemarkløber 
(red.: Troels Tore Larsen) for væsentlige resultater opnået i World Cup.  
 



Førstegangsuddelingen af DR-fidusen gik til Julie Lundholdt. Julie, som fik en sjetteplads til VM i Boarder 
Cross, leverede et af de mest markante sportslige resultater i skiforbundets nyere historie. 
 
I forhold til den sportslige status er der i Freestyle opnået resultater på internationalt niveau. Endnu en 
atlet har kørt sig op på et godt niveau, hvilket er Maj Hemmingsen i Pukler.  
 
Julie Lundholdt og Sofie Fjeldvang-Sølling er inde i Team Danmarks individuelle støtteforløb.  
 
Telemark har været en stor international aktivitet med dygtige atleter og topresultater. Et 
juniorverdensmesterskab er blevet afholdt, hvor Thomas Bergfors i januar vandt junior VM i Telemark 
Sprint i Østrig. Dette resultat samt Julies sjetteplads ved VM har medført, at bestyrelsen to gange har 
uddelt en bonus til en videreførelse af de sportslige aktiviteter.  
I Langrend har der været en stor international deltagelse. Resultatmæssigt har det ikke været en stor 
sæson. VM-deltagelsen har dog vist, at tre atleters indsats har været over det forventede. Jonas Thor 
Olsen har endnu engang gennemført Tour de ski på Grønland.  
 
Alpindisciplinteam har igennem en årrække arbejdet målrettet med ungdomsatleterne, hvor gruppen nu 
strækker sig fra årgang 98/99 over 94/97-årgange og årgangene 90/93. De vigtigste internationale 
konkurrencer har været, at syv løbere fra U15 deltog ved børne-VM i Italien. I januar blev fem U19-
løbere udtaget til ungdoms-OL i Polen. Fire andre U19-løbere deltog sammen med to seniorløbere ved 
VM i uge 7 i Frankrig.  
 
Omkring OL har det givet følgende resultat i de forhandlinger, som er blevet ført løbende. Relationen til 
national udtagelse og i samarbejde med Team Danmark. To atleter er p.t. kommet på kandidatlisten – en 
i Snowboard og en i Skicross. På aspirantlisten er der p.t. en freestyleløber i pukler – Maj Hemmingsen, 
to langrendsløbere Jonas Thor Olsen og Sebastian Sørensen. Og en på Alpinlisten, Markus Kilsgaard.  
 
Omkring de internationale OL-krav er DSkiF nået så langt, at man med de allerede nævnte navne kan se 
frem til mulighederne af at have en bred deltagelse til OL.  
 
Med en kandidat- og aspirantliste betyder det, at der ikke er nogen på nuværende tidspunkt, som er 
selvskrevne til OL. Alle skal vise formstabilitet eller forbedrede resultater inden, at den endelige 
udtagelse sker. Udtagelsen kan jf. køreplanen foregå frem til 25. januar 2010.  
 
Omkring mål og aktiviteter ved bredden skulle der foretages en rulning af forbundets breddepolitik, 
hvilket nu er foretaget. Derudover deltagelse i landsdækkende kampagner rettet mod alpine skiskader, 
videreførelse af arbejdet i interessefællesskabet sammen med det idrætsmedicinske selskab, 
idrætsfysioterapeuter og Gigtforeningen. Inden forberedelserne til kampagnerne til denne sæson, fandt 
man ud af, at der var skiftet ud i holdopstillingen i det idrætsmedicinske selskab og blandt 
idrætsfysioterapeuterne, hvilket afdæmpede muligheden for nye tiltag i sæsonenn Kampagnen har i 
denne sæson handlet om den tidligere introducerede elektroniske og trykte folder omkring skiskaderne. 
Inden sæsonstart har der været udsendt nogle pressemeddelelser, og i januar har der været udsendt 
nogle tilsvarende skadeshistorier omkring de første skiløbere, som er kommet til skade i sæsonen.  
 
De gode sneforhold nedbringer statistikken omkring skader. Derfor har der ikke været det helt store 
fokus fra pressen omkring forebyggelse af skiskader. Efter denne sæson har bestyrelsen et håb om at få 
en rejsestatistik samt for første gang en skadesstatistik fra den nye alarmcentral. Den hidtidige 
kampagne bygger på en fire år gammel statistik.  
  
Vedligeholdelse af forsikringsordningen blev der redegjort for til formødet. Forsikringen kører således, at 
der er hjemrejsedækning på klubturene.  
 
I et forsøg skulle der overdrages SkiLeg ude i klubberne. Målet er ikke opfyldt, så det er nu op til 
breddekonsulent Tom Jensen, at få det forankret ude i klubberne. 
 
Sammen med Østrigs Turistbureau blev SkiEvent i Århus gennemført. Bestyrelsen vil gerne ud og støtte 
en lokal afholdelse af skidage i klubområderne, eventuelt regionalt. En aktivitet, der videreføres.    
 



Prisen som årets skiløber blev uddelt til Jørgen Kilsgaard på Ski Eventen, for en kvalificeret og 
vedholdende indsats for udvikling af ungdomseliten..  
 
Der har været voldsom efterspørgsel fra klubberne efter klubinstruktører. Der har været udbudt kurser, 
men der har ikke været nok tilmeldinger til at de kunne gennemføres. Uddannelsesaktiviteterne i 
disciplinteams Uddannelse, kører med en pæn belægningsprocent på de øvrige professionelt rettede 
kurser. 
 
DSkiF havde sat op, at der skulle gennemføres udviklingsforløb for ti eksisterende skiklubber. 
DSkiF ville støtte etableringen af ti nye klubber i de nye storkommuner, som ikke i forvejen havde 
klubber. Det er forbundet ikke nået i mål med, men på dette område havde bestyrelsen store forvent-
ninger til, at situationen ændrer sig markant med ansættelsen af Tom Jensen som breddekonsulent.  

 
De klubber, der var interesserede, er blevet støttet i at kunne etablere hjemmeside på fællesplatformen.  
 
I forhold til DIFs økonomiske fordelingsnøgle peger det i den rigtige retning. DSkiF kommer til at score 
på de parametre, som forbundet selv er med til at påvirke. 
 
I forhold til medlemsregistrering er det blevet sagt på de sidste par års repræsentantskabsmøder, at der 
skal indberettes til tiden. Dette er blevet forbedret, så DSkiF nu har en fremgang i DIFs statistik på 960 
medlemmer samt nettotilgang af én skiklub. Antal af klubber og medlemstal er noget, der påvirker 
tildeling af midler fra DIF. 
 
Omkring den frivillige organisation er der i flere år blevet kæmpet for at få samling på disciplinteams til 
deltagelse i en form for tværgående seminar. Resultat var det samme, da det ikke blev gennemført 
grundet for få tilmeldinger. Men der var tilkendegivelser fra enkeltpersoner i disciplinteams, at man 
havde set behovet for at mødes.  
 
I forhold til økonomien har der været ansøgt om udviklingspuljen, hvor det var muligt. Derudover skal der 
ske en udvidelse af antallet af sponsorer. Det har ikke været noget nemt marked at finde sponsorer i. På 
bestyrelsesseminaret i januar nedsattes der et sponsorudvalg bestående af Tom Jensen, Henrik 
Neelmeyer og Henrik Nørgaard. Det er her blevet besluttet, at situationen skal anskues fra andre vinkler 
end tidligere, ellers bliver resultatet formentlig det samme. Er der åbenhed hos sponsorer, er det 
formentlig nogle, vi kender personligt.  
Derudover skal genopbygningen af egenkapitalen fortsætte i en moderat version i forhold til regnskabet.   
 
I forhold til kommunikation udsendes de elektroniske nyhedsbreve/klubmails. På statistikken kan det ses, 
at der ikke er mange, der benytter sig af det. Enten skal den have en renæssance, ellers skal der findes 
en anden måde at kommunikere de samme ting ud på.  
 
DSkiF skal tilbyde klubberne en it-applikation til hjemmesider, hvilket er kørt ind, samt udgive fire numre 
af medlemsbladet på det antal sider, som kontrakten foreskriver.    
 
Henrik Fritzsen har udsendt en masse pressemeddelelser med sportslige resultater. Der har været et 
godt samspil, når atleterne har præsteret gode resultater, har Henrik været hurtig til at få det på banen. 
Aviser og tv-stationer hægter sig på nøgleaktiviteter og enkelte atleter. Der er sket en forbedring i 
volumen og kvaliteten i de artikler, som er kommet i aviserne i denne sæson.  
 
Finn Svendsen fra Skiklubben Hareskov fremførte sagen vedrørende forbundets samarbejdspartnere, og 
hvordan disse kommer klubberne til gode. Finn henviste ikke nødvendigvis til rabatter, men at 
samarbejdspartnerne forstår, hvad klubbernes behov og ønsker er, og måske har et tilbud, som er 
tilpasset de enkelte klubber. Ud fra bestyrelsesreferatet kunne han læse, at Nortlander giver 200 kroner i 
rabat til et medlem af en skiklub, når de præsenterer sig og køber en rejse igennem dem. Når 
medlemmerne forsøger dette hos Nortlander, mener leverandøren, at aftalen ikke eksisterer. Det er kun 
lykkes for Finn selv at skaffe den rabat ved at nævne, at han var formand. Finn mente ikke, at det var 
sådan, tilbuddet stod skrevet i aftalen, og at det derfor ikke kan bruges sådan over for medlemmerne. 
 



HVN svarede, at der i det nye sponsorudvalg er ved at blive taget hånd om sådanne aftaler. I 
fremadrettede aftaler skrives der ned, hvad casen er til klubberne. I og med at finanskrisen kradser, er 
der ikke mange sponsorater at hente ind, men en stor interesse fra bureauer og destinationer for at 
indgå samarbejde med DSkiF. HVN kunne ikke svare på casen med de 200 kroner i rabat hos 
Nortlander. 
 
Kenneth Bøggild tilsluttede sig HVN, da han heller ikke kendte svaret, men ville tage det med til 
evaluering. 
 
Kuno Brodersen fra Skiklubben Hareskov mente, at tingene gik i den rigtige retning på klub- og 
forbundsniveau. Kuno ville specielt gerne trække ungdomseliten i alpin frem. Han mente, det var 
uvurderligt, at man nu var begyndt at sende folk med til store internationale konkurrence per automatik 
og håbede, at det var en ting, man ville vedligeholde og fortsætte med.  
 
Formandens og bestyrelsens beretning blev taget til efterretning. 
  
c) Godkendelse af det reviderede regnskab per 31.12 
 
Da kassereren var fraværende, dækkede HVN dette punkt. 
 
Regnskabet for 2008 blev gennemgået på et overordnet plan. For 4-5 år siden havde forbundet en 
negativ egenkapital på cirka trekvart million kroner og skulle låne penge af DIF. Siden er der blevet 
arbejdet på at få udvidet det økonomiske råderum, så der i 2008 kan frembringes et resultat, der er lidt 
bedre end budgettet og med en positiv egenkapital, der i alt er på 343.000 kroner, så der kan ske et øget 
fokus på sporten.  
 
Af nye økonomiske udfordringer for 2009 og 2010 er det vigtigt at monitere, hvordan det går med 
Danske Spil i årene fremover. DIF får faldende indtægter fra Danske Spil, hvilket automatisk også vil 
påvirke alle specialforbund under DIF. 
 
Herefter gennemgik HVN kort årsrapportens hovedtal. 
Ses der på tallene i årsrapporten for 2008, ses det at årets resultat er på 145.000 kroner, som er 
fremkommet ved forskellen mellem indtægterne og udgifterne.  
 
Indtægterne var på 3.599.000 kroner, hvoraf 1.775.000 kroner er fra DIF og 418.000 kroner fra 
klubberne og 389.000 kroner fra FIS.  
 
Udgifterne er på 3.454.000 kroner, hvoraf gager udgør 1.322.000 kroner, administration 785.000 kroner, 
markedsføring 794.000 kroner og disciplinteams 552.000 kroner  
 
I år 2008 lykkedes det at indgå en aftale med Den Danske Skiskole om organisatorisk genforening, 
hvilket bevirker, at Disciplinteam Uddannelse for 2008 indgår i forbundets regnskab med et resultat på 
166.000 kroner, der i henhold til aftalen overføres til skiklubben Dansk Skiløberforening af 1929.  
 
Råbalancen er på cirka 1.500.000 kroner. Aktiverne, som er registreret, udgør her 1.495.000 kroner, 
hvoraf 1.258.000 kroner er indestående på konto i Sydbank.  
 
De samlede gældsposter udgør 1.148.000 kroner, hvoraf de største poster udgør DIF med 463.000 
kroner, Team Danmark med 135.000 kroner, og forudbetalinger fra FIS med 278.000 kroner. 
 
Statistikken viste, at medlemskontingentet udgør 11,5 procent af forbundets samlede indtægter. Og 
medlemstallet er steget med 960 medlemmer.  
 
Der bruges færre penge på administration og mere på de sportslige aktiviteter.  
 
Omkostninger til rene forbundsadministrationsaktiviteter udgør ni procent af de samlede omkostninger. 
Personaleomkostninger til administration af DSkiF er nedadgående og udgør i dag kun ca. fem procent. 



Administration af klub- og medlemsaktiviteter udgør 20 procent. Endelig er 20 procent af 
ressourcefordelingen sket direkte til disciplinteams.  
 
Med dette blev regnskabet godkendt uden spørgsmål eller kommentarer fra repræsentantskabet. 
 
 
d) Fremlæggelse af mål og aktivitetsplaner 
 
Her blev gennemgået en generel orientering om sporten, bredden, klubberne, den frivillige organisation, 
økonomi og kommunikation.  
 
HVN fremlagde mål og nøgleaktiviteter for den kommende periode: 
DSkiF vil forsøge at introducere prinsesse Marie som protektor for forbundet, hvilket er en igangværende 
proces. 
 
Omkring sportens mål og aktivitetsplaner: 

• Implementere en ny elitepolitik 
• Deltage i vinter-OL med op til syv atleter 
• Deltage i andre internationale konkurrencer på World Cup- og Europa Cup-niveau 
• Forbedre ranglisteplaceringer for yngre løbere 
• Ny forhandling med TD om den næste olympiade, den fireårige periode mellem 2010 og 2014 
• Idé om gennemførelse af ny aktivitet – klubturnering 
• Gennemføre eliteseminar 
• Uddannelsestilbud til trænere og ledere 
• I samarbejde med Nortlander uddele årets sportspris 
• Planlægge et fælles DM til gennemførelse i 2011 

 
Omkring breddens mål og aktivitetsplaner: 

• Implementere den reviderede breddepolitik  
• Samle interessenterne bag skiskade-kampagnen 
• Målrette sikkerhedsbudskabet mod børn og unge 
• Vedligeholde forsikringsordningen til gavn for atleter og klubber, samt deres medlemmer 
• Projekt SkiLeg skal ud i klubberne 
• Lokale og regionale skidage i samarbejde Østrigs Turist Bureau 
• Arrangere Ski Event i Århus  
• I samarbejde med sponsor uddele prisen for årets skiløber 

 
Omkring aktiviteter for klubber: 

• Skisportens dag 
• Attraktiv klubpakke 
• Gennemføre 20 klubbesøg og et antal udviklingsforløb 
• Støtte etableringen af fem nye klubber 

 
Omkring den frivillig organisations mål og aktivitetsplaner: 

• Fastholde dialog mellem klubber, disciplinteams, den professionelle organisation og bestyrelsen 
• Støtte disciplinteams i etableringen af talentudviklingsprojekter 

 
Omkring den professionelle organisations: 

• Udvikle organisationens kompetencer 
• Udvide netværk 
• Løbende coaching og uddannelse af den professionelle organisation 
• Ansætte elitekoordinator i samarbejde med TD 

o Forventning om at ansætte Magnus Wonsyld som elitekoordinator for Sophie Fjellvang-
Sølling, første step på udvidelse af den professionelle organisation 

o Herefter aftale et tilsvarende setup for Julie Lundholdt  
 



Omkring økonomiske mål og aktivitetsplaner: 

• Opstille langsigtet økonomisk prognose, som dækker den kommende olympiade 
• Finde sponsorer 
• Ledelsesmæssige produkter, som kan sælges til andre specialforbund 
• Fortsat beskytte egenkapitalen med en moderat opbygning af egenkapitalen 

 
Omkring kommunikations mål og aktivitetsplaner: 

• Udsende elektroniske nyheder, via elektronisk nyhedsbrev 
• Udbygge funktionaliteten og indholdet på hjemmesiden 
• Videreføre det eksisterende bladsamarbejde i den kommende sæson 
• Formidle sportslige nyheder på vej mod OL, som skal være med til at skærpe den sportslige 

profil 
 
Poul Lundholdt fra Snowboard disciplinteam kommenterede, at der kun var en kort periode på 2-3 uger 
til at udnytte, at forbundet har OL-deltagere, på grund af den sene udtagelse til OL. 
 
Peter Schomacker fra Slagelse Skiklub stillede et spørgsmål til bestyrelsen, om bestyrelsen har 
foretaget nogle aktive handlinger i forbindelse med deres vision om fælles DM 2011?  
 
HVN svarede, at det var den Nationale Olympiske Komite, som træffer beslutning om udtagelse til OL, 
og at det ikke var et krav fra bestyrelsen.  
 
AB supplerede med, at den sene dato til gengæld åbner mulighed for flere chancer for dem, der ikke 
allerede er blevet udtaget.  
 
HVN svarede på Peters spørgsmål, om der var indhentet konkrete tilbud for at afholde fælles DM, hvor 
han kunne svare, at Kenneth var i gang med at lave licitation på destinationer i Norge.  
 
Søren Danig fra CARC spurgte, hvorfor man ikke satsede på Sverige for et fælles DM, når man havde 
Østrig og Norge med. 
 
HVN svarede Søren Danig, at de havde kontakt til Skistar, et aktieselskab, som ejer både norske og 
svenske skidestinationer.  
 
Bestyrelsens mål og nøgleaktiviteter blev taget til efterretning. 
 
e) Fremlæggelse af budget 
 
Da kassereren var fraværende, dækkede HVN dette punkt 
 
Budgettet for 2010 er en vanskelig størrelse af flere årsager. Som tidligere nævnt er der nedgang i 
omsætningen fra Danske Spil. Dermed er man begyndt at reducere overførslen fra Dansk Spil til DIF, 
hvilket i sidste ende kommer til at ramme alle specialforbundene via reduceret tilskud fra DIF.. For at 
imødekomme nedgangen i indtægter hos DIF fra Dansk Spil , har DIF valgt at reducere omkostningerne 
i deres organisation ved at have opsagt en halv snes medarbejdere. Reduktionen i DIF organisationen 
sker på de funktioner, som har direkte kontakt til specielforbundenes medlemsklubber. Dette skridt var 
formentlig for at vise vejen over for specialforbundene ved, at DIF kun ønsker at varetage forhold direkte 
tilknyttet specialforbundene, hvorfor at forhold vedrørende specialforbundenes medlemsklubber påhviler 
specialforbundene. Ved ændringen i organisationen går DIF selv ind og dækker en del af de manglende 
indtægter. Det, der ikke var godt for DSkiF, var, at en af dem, der blev afskediget, var DIF’s 
chefkonsulent på breddeordningen, Torben Freij Jensen. DSkiF breddekonsulent Tom Jensen, følger 
med i udviklingen, så skiforbundet ikke får en dårligere service, hvis breddekonsulentordningen bliver 
ændret eller forringet.  
 
Det er blevet indikeret, at DIF’s bloktilskud til specialforbundene bliver fremskrevet med  2-3 procent. 
Dette er lagt ind i DSkiF’s budgetforudsætningerne  og det vil betyde en lille øgning i indtægten. De 



aktiviteter, som Tom gennemfører på breddeområdet, registres i DIF fordelingsnøgle, hvor alle aktiviteter 
scores. Den øgede aktiviteter vil dog ikke slå igennem i de forventede indtægter i 2010, men først i 2011.   
I denne sammenhæng kan det her bemærkes, at de ekstra 960 medlemmer for forbundet betyder en 
øget indtægt allerede i 2010.  
 
Klubindtægterne med det kontingentforslag, som er forelagt, vil være det samme i 2010, som i 2009. 
Øvrige indtægter er der ikke meget om, da der ikke er mange kontantkroner på sponsoraftaler endnu.  
 
De samlede indtægter budgetteres på nuværende tidspunkt til cirka 100.000 kroner lavere i 2010 end i 
2009. 
 
Der er bevidst blevet budgetteret med et underskud i 2009 på 129.000 kroner som et udtryk for, at der 
tages en del af det overskud som blev genereret i 2008, til.anvendelse i 2009. Anvendelsen sker primært 
på aktiviteter vedrørende det kommende OL i 2010, og skal fungere som støtte til forberedelser som 
ligger inden en egentligt udtagelse.. I 2010 budgetterer DSkiF med et lille overskud på 3.000 kroner, så 
egenkapitalen holdes på den gode side af 200.000 kroner. 
 
De kommende år, efter 2010, er traditionelt ikke så omkostningstunge, med henblik på de internationale 
sportslige og politiske aktiviteter, og her er det bestyrelsens tanke at lave en langsigtet plan til sikring af 
en øgede egenkapital. Den endelige målsætning for DSkiF egenkapital er at egenkapitalen ligger 
omkring 10% af den samlede omsætning i forbundet. 
 
På DIFs budgetmøde i september 2009 bliver det fastlagt hvor stort et tilskud DSkiF modtager fra DIF i 
2010.  
 
Orientering om budget 2010 blev hermed afsluttet uden bemærkninger eller kommentarer.  
 
f) Behandling af indkomne forslag, herunder forslag til kontingentets grundbeløb og 

minimumsbeløb per klub samt eventuelt bladkontingent. 
 
Kontingent: 
Der var ikke stillet forslag om ændringer i klub- & bladkontingentet.. Dermed et uændret klub- & 
bladkontingent for det kommende kalenderår.  
 
Klubkontingentet på 45 kroner pr. år og bladkontingentet på 50 kroner pr. år pr. bladmodtager. 
 
Ingen kommentarer til det uændrede kontingent.   
 
Første forslag var en ændring af forbundets love paragraf 12 vedrørende ordensudvalget. Et forslag 
fremsat af bestyrelsen.  
 
HVN tilføjede til det fremsendte forslag, at der var tale om ren formalia.   
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
Andet forslag var en ændring i forbundets love, paragraf 7a fremsendt af Copenhagen Alpine Racing 
Club.  
 
Søren Danig fra CARC fremførte forslaget. Han mente, at der nu er høstet nogle erfaringer gennem de 
sidste par år efter de ændringer, der har været i vedtægterne omkring nedsættelse af disciplinteams. De 
tre forslag, som er fremsat af CARC, skulle ses som en forbedring og optimering. 
 
Det første af de fremsatte forslag byggede på at få mere bredde ind i disciplinteams, så klubberne også 
oplever disciplinteams som mere demokratiske. Søren Danig fastslog, at det er en lille ændring, så 
paragraffen kommer til at ligne den måde, som Ordensudvalget bliver nedsat på.   
 
Til dette forslag fremførte HVN på bestyrelsens vegne, at de havde valgt ikke at stille nogle modforslag, 
men at de havde en holdning til forslagene. Bestyrelsen mente overordnet set, at de tre forslag, som 



CARC havde fremsendt, lignede meget det organisatoriske og økonomiske setup, der blev anvendt i 
forbundet, før overgangen til disciplin teams. Forslaget bygger på en model, som har været anvendt 
tidligere ved udvalgsstrukturen, hvor bestyrelsen skulle udpege og godkende, hvem der sad i udvalgene. 
Da strukturen i disciplinteams blev indført, blev der ved opstarten af disciplin teams udarbejdet en 
bruttoliste med et antal navne, som bestyrelsen mente var ressourcetunge i forhold til disciplinen og det 
organisatoriske arbejde.  
 
HVN fremførte, at hvis CARS’s forslag blev vedtaget, måtte bestyrelsen tage opgaven omkring 
godkendelse af disciplin team medlemmer til sig igen, men understregede, at indførelsen ikke ville give 
bedre resultater end den indsats, der ydes i dag. Disciplinteamenes arbejde og resultater er på 
dagsordenen på hvert bestyrelsesmøde. Her bliver sammensætningen af den persongruppe, som er i de 
enkelte disciplinteams, ofte drøftet. Da disciplinteams blev indført, var det afgørende for bestyrelsen, at 
personer med de rigtige kompetencer kom ind i teamet. 
 
HVN fremførte endvidere, at der også ligger i CARS’s forslag, at kontaktpersonen fra bestyrelsen skal 
redegøre over for repræsentantskabet om udvalgs- og disciplinteamets arbejde, sammensætning og 
handlingsplan for det kommende år. Her var bestyrelsens klare intention, at de nu prøver at tage vare 
om det i højere grad end tidligere år og får inkluderet disciplinteams i beretningen. Bestyrelsen mente, at 
processen skal drives i disciplinteams med støtte fra bestyrelsen frem for, at det er bestyrelsen, der skal 
drive processen og arbejdet i de enkelte disciplinteams, som der lægges op til i det fremsatte forslag.     
 
En klub – med to stemmer - stemte for forslaget og resten imod. Dermed blev forslaget forkastet. 
 
 
 
 
Tredje forslag om regnskab og økonomi paragraf 21 fremsat af CARC. 
 
HSJ fra bestyrelsen og medlem af Skiklubben Hareskov kommenterede forslaget.  
Den primære kommentar gik på, at bestyrelsen var fuldstændig enige i at betroede midler og forvaltning 
af økonomi skal foregå på en ordentlig måde, så man kan være tryg ved de aktiviteter, der er.  
 
Den samlede DSkiF organisationen har så forbundets administrationschef, Kenneth Bøggild til at sikre, 
at økonomien forvaltes efter DIFs regler.  
 
Kigges der for eksempel på alpinudvalget, er det mange penge, som glider igennem disciplin teamet, 
men det er der, fordi mange løbere går ind under et samlet regnskab, med deres egenbetaling og 
eventuelle personlige sponsorater. Umiddelbart er det et stort beløb, men den samlede omsætning er 
sammensat af en masse små beløb, som den enkelte aktive har fuld indsigt i. Grundet de mange 
delregnskaber kan bestyrelsen ikke gå ind for forslaget.  
 
Hvis forslaget vedtages vil det ligeledes betyde at alle har adgang til at se de enkelte atleters aktiviteter 
og ikke kun egne aktiviteter. Forslaget går ud over petitessegrænsen, da der efter de ture, der bliver 
afviklet i Alpin Disciplin teams regi, skal forelægges et budget og et regnskab. Det betyder, at der er én, 
som skal tjekke samtlige bilag og transaktioner igennem. 
Bestyrelsen går ind for, at for de aktiviteter, der foregår fælles i disciplinteams, skal der forelægges 
budget og regnskab. Har man efterfølgende spørgsmål til regnskabet, kan arrangøren forklare nærmere. 
Alle skal ikke have lov til at kigge i samtlige bilag, bogføringslister og banktransaktioner.   
 
Søren Danig fra CARC mente, at hvis regnskabsaflæggelse, som HSJ fremførte, var blevet overholdt, så 
var forslaget aldrig blevet fremlagt. I det konkrete tilfælde, som udløste forslaget, lå der et budget og et 
regnskab, men efterfølgende kommer der en regning på 13.000 kroner, som der aldrig er nogen, der har 
været i stand til at fortælle løbere, hvad de ekstra omkostninger gik til. Søren mente, at det var helt 
rimeligt, at man kan komme og få at vide, hvad ens betroede midler bliver brugt til, og det skal ikke være 
sådan, at man skal gennemse, hvad andre har brugt penge til, men udelukkende kunne gennemse ens 
egne aktiviteter. 



Sagen drejer sig om, at man bliver truet med at blive smidt ud af forbundet, hvis man ikke betaler de 
ekstra omkostninger uden, at man er klar over, hvad man betaler for. CARC ønsker en åbenhed fra 
forbundet om, hvad ens penge bruges til. 
 
En klub – med to stemmer - stemte for forslaget. Dermed blev forslaget forkastet. 
  
 
Fjerde forslag om revision.  
 
Søren Danig fra CARC havde bemærkninger til det fremstillede forslag. Søren fremførte, at regnskabet 
for Danmarks Skiforbund for sidste år (2008) netop er blevet vedtaget, og det er vedtaget, at 
disciplinteams regnskaber indgår som en del af forbundets regnskab, men han undrer sig over, at man 
på repræsentantskabsmødet i 2008 kan vedtage regnskabet for 2007, når regnskabet for 2007, 
vedrørende Alpin desciplin team først er færdigt i november 2008 – et halvt år efter 
repræsentantskabsmødet. Det samme gør sig gældende i år – regnskabet for 2008 for alpin 
disciplinteam er ikke færdigt, men indgår i regnskabet for Danmarks Skiforbund 2008, og er blevet 
godkendt. 
 
Kenneth Bøggild fra skiforbundet fremførte, at det teknisk var prøvet mod KPMG. Han fortalte endvidere, 
at det er rigeligt i forhold til forbundets regnskab, at der revideres på det aktivitetstilskud på 125.000 
kroner, som der udbetales. Set på beløbets størrelse i forhold til den samlede omsætning i DSkiF, er det 
acceptabelt, at det i årsrapporten og tilhørende bogføringsprotokol blot hedder et aktivitetstilskud.  
 
HSJ supplerede, at hvis der er aktiviteter, som ikke bliver gjort ordentlig rede for, så er det 
kontaktpersonen for de enkelte disciplin teams og i sidste ende bestyrelsen,, man kan gå til.  
Langt de fleste beløb, der ryger igennem de enkelte udvalgte hold, har med den enkelte løber eller hold 
at gøre. Det er ikke meget, som forbundet er direkte involveret i. I og med at der er gjort rede for de 
penge, som forbundet giver som tilskud, og som der er set bilag på, kan regnskabet godkendes.  
 
Søren Danig fra CARC kommenterede, at det, som HSJ fremførte, var det samme som at sige, at der 
slet ikke er nogen kontrol på, hvordan regnskaberne i de enkelte disciplin teams bliver udført eller fulgt 
op på. I hvert fald ingen demokratisk kontrol.  
 
Der har ikke været udsendt noget regnskab til løbere. Havde der været udsendt ordentlige regnskaber, 
var forslagene ikke blevet fremsat. I og med at det ikke fungerer i praksis, mener CARC, at reglen må 
ind i Skiforbundets love.   
 
HSJ svarede, at han selv har børn, hvor det, han havde fået udleveret, levede op til detaljeringsniveauet, 
som han havde behov for. HSJ understregede, at hvis der var konkrete forhold, som ikke var 
gennemskuelige nok i forhold til disciplinteams, og disciplin teamets aktiviteter, måtte klubberne gerne 
bruge ham som kontaktperson. HSJ kunne ikke se et problem i regnskabsaflæggelsen fra Alpin disciplin 
team, da han selv kan tjekke de væsentlige beløb for hans børn med videre, via den 
afregning/regnskabsaflæggelse som sker fra tur til tur, og i forbindelse med træningsaktiviteter...  
 
HVN kommenterede, at forslaget var stillet som generelt forslag for de seks disciplinteams. 
Mangfoldigheden i de seks teams er stor. To teams har stor omsætning (Alpin Disciplinteam og 
uddannelsesteam). Uddannelsesteamet har gennem årene opbygget et administrations- og 
regnskabssystem, som gør, at der ikke kan være mange spørgsmål til regnskabsaflæggelsen. 
Bestyrelsen for et forbund er ikke ansvarlig for repræsentantskabet omkring omsætningen i et 
aktivitetsbudget – det er interessenterne i forhold til aktivitetsbudgettet. For de resterende fire 
disciplinteams er omsætningstallene meget små. HVN fortalte endvidere, at hvis der skal opstilles 
regnskaber og laves revision, koster det penge til KPMG for at få skrevet et selvstændigt 
disciplinteamregnskab. Penge, som i givet fald skulle tages i teamets eget budget. Bestyrelsen vil være 
observant på området og hjælpe, hvis der skulle opstå konkrete problemer blandt en gruppe 
interessenter i et team og sørge for, at der bliver mæglet. 
 
En klub – med to stemmer - stemte for forslaget. Dermed blev forslaget forkastet. 
   



 
g) Valg af formand (ulige årstal) 
 
HVN var indstilles af bestyrelsen til formandsposten uden modkandidat og blev genvalgt for to år.  
 
h) Valg af næstformand (lige årstal) 
 
Ikke på valg i år. 
 
 
i) Valg af kasserer (lige årstal) 
 
Ikke på valg i år. 

 
 

j) Valg af to bestyrelsesmedlemmer (ulige år) 
 
Der var opstillet tre kandidater. 
 
Bestyrelsen havde indstillet de to af kandidaterne.  
 
Den ene var Anja Bolbjerg, nuværende bestyrelsesmedlem. 
 
Den anden var Stefan Ghisler fra Københavns Skiklub. Stefan var ikke til stede til mødet, men HVN 
fortalte, at bestyrelsen havde opfordret Stefan til at træde ind i bestyrelsen, da han har en baggrund som 
journalist og er dybt forankret i langrendsmiljøet i Københavns Skiklub. Da bestyrelsen har en tanke om 
at oprette et kraftcenter i samarbejde med Københavns Skiklub, mente bestyrelsen, at Stefan var en god 
arbejdskraft at få ind.  
 
Den sidste kandidat var Søren Danig, som var indstillet af CARC. Søren fortalte, at grunden til, at han 
var blevet indstillet, var, at han kunne komme med input fra en anden verden end den, der har eksisteret 
i bestyrelsessammenhænge og alpin disciplinteamsammenhænge og få gang i noget mere 
breddearbejde samt klubaktiviteter.   
 
Anja og Stefan blev valgt som bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode. 
 
k) Valg af to bestyrelsesmedlemmer (lige år) 

 
Ikke på valg i år. 

 
l) Valg af to bestyrelsessuppleanter (for et år) 

 
Lars K. Madsen var på valg og genopstillede. 
Minna Riis var på valg, men genopstillede ikke.  
I stedet blev HSJ indstillet af Skiklubben Hareskov og bestyrelsen.   

 
HSJ og Lars K. Madsen blev valgt for et år.  

 
HSJ tilføjede, at han gik ud af bestyrelsen og ind som suppleant, for at Stephan kunne komme ind på en 
fuldgyldig plads i bestyrelsen, og da suppleanterne optræder på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne, 
i alle andre tilfælde end ved afstemninger og dem har der ikke været mange af.   
 
m)  Valg af revisor (ulige år) 
 
Torsten Jacobsen var på valg og indstillet af bestyrelsen. Han blev valgt for to år.  

 
n) Valg af revisorsuppleant (for et år) 
 



Christian Aarosin var indstillet af bestyrelsen. Han blev valgt for et år.  
 
o) Valg af formand til ordens- og amatørudvalget (lige årstal) 
 
Steen Frandsen var på valg og indstillet af bestyrelsen. Steen blev valgt for to år.  

 
p) Valg af to medlemmer til ordens- og amatørudvalget (lige årstal) 

 
Ikke på valg i år. 

 
q) Valg af en suppleant til ordens- og amatørudvalget (for et år) 
 
Bente Nielsen var på valg og indstillet af bestyrelsen. Bente blev valgt for et år. 
 
Noter vedrørende valg til bestyrelsen: 
Til repræsentantskabsmødet 2008 blev bestyrelsen bemyndiget til at vælge en person til at træde ind.  
HNE fra Holte Ski Klub trådte ind i bestyrelsen i juni 2008. Han var ikke på valg, men skulle godkendes 
af repræsentantskabet.  

 
HNEs mission var at komme ind i de kommercielle aktiviteter. Med en baggrund fra rejse- og 
hotelbranchen og serviceindustrien har han arbejdet meget med markedsføring, branding og ledelse. 
Hans rolle vil være mere kommerciel i bestyrelsen. Han vil yderligere være en af dem, der sammen med 
Tom skal indhente nye sponsorer til gavn for både bredde og elite.   
 

 
r) Eventuelt 

 
HVN takkede for opbakningen til valget. Han tilføjede, at bestyrelsen fra i dag har ressourcer og 
kompetencer inden for general management, forretningsudvikling, markedsføring, kommunikation, jura, 
økonomi m.v.  
 
HVN fortalte, at der var nedsat en opstillingskomité bestående af Henrik V. Nørgaard, Henrik S. Jensen 
og Henrik Neelmeyer. HVN ville gerne have præsenteret en færdig plan på årets 
repræsentantskabsmøde, der leder forbundet ind i den næste olympiade og frem til OL i 2014. HVN 
fortalte, at det, der arbejdes på i opstillingskomitéen, er at finde en person uden for den nuværende 
bestyrelse, som vil engageres i bestyrelsesarbejdet og klædes på til at kunne overtage formandsposten 
om to år.  

  
HVN takkede for indsatsen og overrakte en buket blomster til Minna Riis, som forlader posten som 
suppleant efter to år. 

 
Finn Svendsen fra Skiklubben Hareskov ville gerne takke bestyrelsen og sige tillykke til alle for 
ansættelsen af forbundets nye breddekonsulent Tom Jensen..  
 
Finn havde et par budskaber til det kommende årsmøde i DIF, som han gerne ville fremhæve. Finn 
mente blandt andet, at han hører rundt omkring, at DIF mener, at det flyder med frivillig arbejdskraft, 
hvilket ikke er det indtryk, Finn har i de klubber, han kommer fra – både Hareskov og de 
omkringliggende klubber.  
 
Finn fremhævede endvidere, at DIF skærer ned på it-ressourcerne. En klub har behov for administrative 
lettelser, så der er mere tid til idéudvikling og aktiviteter, men tiden bliver brugt på daglige administrative 
rutiner. Når fundamentet, der kan fjerne de administrative rutiner, bliver fjernet, skader det. Finn mente, 
at man burde kunne løse en masse fælles opgaver samlet frem for, at klubberne sidder hver især med 
dem, for eksempel medlemsregistrering, bogføring med videre. 
 
Finn mente, at der er en kommunal fokusering på storkommuner, som er et slags benspænd, og som 
ikke gavner klubben. Kommunen ser ikke globalt. De fokuserer på indbyggertal i kommunen og ikke på, 
hvor mange medlemmer klubben har.  



 
HSJ fremførte bestyrelsens holdning til skiløb og alkohol, som har været efterspurgt af Skiklubben 
Hareskov. HJS understregede, at det er bestyrelsens holdning, at man ikke kører beruset på ski. 
Bestyrelsen vil udarbejde deres holdning skriftligt, da dette har været efterlyst. Bestyrelsen mente, at 
alkohol og seriøs sport ikke hænger sammen. Bestyrelsen støttede DIFs regelsæt om aldersgrænse for 
indtagelse af alkohol. Bestyrelsen ville ikke i forhold til den brede skare af skiudøvere nægte alkohol, da 
det er folks eget ansvar, men holdningen var, at man ikke skal køre beruset på ski.  

 
I forhold til Finns budskaber til DIFs årsmøde svarede HVN, at bestyrelsen for DSkiF ikke har en 
opfattelse af, at det flyder med frivillige ledere.  
HVN mente, at der er sket en positiv vending i DIFs rækker med Niels Nygaard som formand, idet han 
har fokus på området og gør en indsats for at trække nye ressourcer ind i det frivillige arbejde.  

 
Omkring IT kommenterede HVN, at der er blevet lovet bedring, men at der intet sker. 
Forslaget til DIFs årsmøde er, at dem, der fortsat bruger DIFs it-systemer, skal opkræves brugerbetaling, 
hvilket er sidste skridt til at aflive Foreningspakken endeligt. HVN pointerede, at han havde været på 
talerstolen før og givet udtryk for, at hvis man ville videre med systemet, skulle der investeres med helt 
andre midler i udviklingen og formentlig ændres i holdopstillingen.   

 
HVN mente, at den kommunale fokusering skulle vendes til noget positivt, som blandt andet er en af de 
ting, som Tom Jensen er beskæftiget med som sparringspartner med klubberne, og hvad de kan få ud af 
kommunerne af servicefaciliteter og kroner og ører.       

 
HVN takkede Willy Rasmussen for dirigentrollen og takkede for de tilstedeværendes deltagelse.  
  


