
 
 
 
 
 
 
 
 

Brøndby, 03. april 2009 
 

 
 
Vedr.: Fremsendelse af dagsorden, årsrapport, valg til bestyrelsen samt indkomne forslag. 
 
 
 
 
I forbindelse med det forestående repræsentantskabsmøde den 25. april 2009, kl. 13.00 – 16.00 fremsendes 
hermed i henhold til lovene: 

• Dagsorden. 
• Årsrapporten 2008 for Danmarks Skiforbund. 
• Indkomne forslag. 

o Vedtægtsændring Love for Danmarks Skiforbund: 
� § 19, ordensudvalget 
� § 7A, forbundets organisation 
� § 21, regnskab og økonomi 
� § 22, revision 

• Valg til bestyrelsen. 
 
Vedlagt som orienteringsdokument: 

• Formandens beretning 2008/09. 
 
Dagsorden i henhold til §12: 

a) Valg af dirigent. 
b) Beretning af formanden. 
c) Godkendelse af det reviderede regnskab pr. 31.12. 
d) Fremlæggelse af mål og aktivitetsplan. 
e) Fremlæggelse af budget. 
f) Behandling af indkomne forslag, herunder forslag til kontingentets grundbeløb og minimumsbeløb pr. 

klub samt evt. bladkontingent.  
g) Valg af formad (ulige årstal). 
h) Valg af næstformand (lige årstal). 
i) Valg af kasserer (lige årstal). 
j) Valg af to bestyrelsesmedlemmer (ulige år). 
k) Valg af to bestyrelsesmedlemmer (lige år). 
l) Valg af to bestyrelsessuppleanter (for 1 år). 
m) Valg af revisor (ulige år). 
n) Valg af en revisorsuppleant (for 1 år). 
o) Valg af formand til ordens- & amatørudvalget (lige årstal). 
p) Valg af to medlemmer til ordens- & amatørudvalget (lige årstal). 
q) Valg af 1 suppleant til ordens- & amatørudvalget (for 1 år). 
r) Eventuelt. 



Årsrapport: 
Se vedlagte dokument. 
 
Indkomne forslag: 
Indkomne forslag i henhold til Danmarks Skiforbunds love §12. 
 
Forslag 1, ændring af forbundets love: 
 
Indkomne forslag i henhold til lovene §12. 

• Bestyrelsen for Danmarks skiforbund foreslår: 
 
Ordens og amatør udvalget: 
 
Lovene tilpasses til valg handlingen i § 12: 
 
Nuværende tekst: 
§ 19 
ORDENSUDVALGET 
Ordensudvalget består af 3 medlemmer. Disse vælges af repræsentantskabet, der endvidere vælger to 
suppleanter. Mindst et medlem af udvalget bør have juridisk uddannelse. 
 
Forslag til ny tekst: 
§ 19 
ORDENSUDVALGET 
Ordensudvalget består af 3 medlemmer. Disse vælges af repræsentantskabet, der endvidere vælger to en 
suppleant. Mindst et medlem af udvalget bør have juridisk uddannelse. 
 
 
Forslag 2, ændring af forbundets love: 
 
Indkomne forslag i henhold til lovene §12. 

• Copenhagen Alpine Racing Club foreslår: 

Nuværende tekst: 
§ 7A 
  
FORBUNDETS ORGANISATION 
  
Repræsentantskabet er DSKiFs øverste myndighed (jvf. § 11-18)  
DSkiF ledes af en bestyrelse valgt af repræsentantskabet.  
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og disciplinteams efter behov. Bestyrelsen kan suspendere udvalg og 
disciplinteams. Endelig nedlægges godkendes på førstkommende repræsentantskabsmøde.  
Bestyrelsen fastsætter opgaver, budget og evt. forretningsorden for nedsatte udvalg og disciplinteams. 
Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene og godkender medlemmerne af udvalgene. For medlemmerne af 
ordens- og amatørudvalget gælder dog bestemmelserne i § 19. 
Ved nedsættelsen af et disciplinteam udpeger bestyrelsen medlemmerne af teamet. Disciplinteamet supplerer 
herefter sig selv. Bestyrelsen udpeger af sin midte en kontaktperson for hvert disciplinteam, idet 
kontaktpersonen følger disciplinteamets arbejde. 

Forslag til ny tekst 
§ 7A 
  
FORBUNDETS ORGANISATION 



  
Repræsentantskabet er DSKiFs øverste myndighed (jvf. § 11-18)  
DSkiF ledes af en bestyrelse valgt af repræsentantskabet.  
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og disciplinteams efter behov. Bestyrelsen kan suspendere udvalg og 
disciplinteams. Endelig nedlægges godkendes på førstkommende repræsentantskabsmøde.  
Bestyrelsen fastsætter opgaver, budget og evt. forretningsorden for nedsatte udvalg og disciplinteams. 
Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene/teamlederne og godkender medlemmerne af udvalgene/teamet, 
under skyldig hensyn til en så bred og demokratisk sammensætning som muligt. 
 
For medlemmerne af ordens- og amatørudvalget gælder dog bestemmelserne i § 19. 
 

Bestyrelsen udpeger af sin midte en kontaktperson for hvert udvalg/disciplinteam, idet kontaktpersonen følger 
udvalgets-/disciplinteamets arbejde. 

Kontaktpersonen redegøre årligt overfor repræsentantskabet for udvalgets-/discipliteamets arbejde, 
sammensætning og handlingsplan for det kommende år. 

 
 
Forslag 3, ændring af forbundets love: 
 
Indkomne forslag i henhold til lovene §12. 

• Copenhagen Alpine Racing Club foreslår: 

Nuværende tekst 
§ 21 
  
REGNSKAB OG ØKONOMI 
Forbundets regnskabsår er 1. januar - 31. december. Regnskabet aflægges efter almindeligt accepterede regler 
for god regnskabspraksis. 
  

Forslag til ny tekst 
§ 21 
  
REGNSKAB OG ØKONOMI 
Forbundets regnskabsår er 1. januar - 31. december. Regnskabet aflægges efter almindeligt accepterede regler 
for god regnskabspraksis. 
 
Udvalg og disciplinteam med selvstændig økonomiforvaltning skal aflægge selvstændigt regnskab efter 
almindeligt accepterede regler for god regnskabspraksis. 
 
I det omfang DSkiF eller udvalg/disciplinteam forvalter betroet midler skal interessenterne have mulighed for 
fuld adgang til regnskabet, herunder alle bilag, bogføringslister og banktransaktioner. 
  
  

 
 
 
 
 
 
 



Forslag 4, ændring af forbundets love: 
 
Indkomne forslag i henhold til lovene §12. 

• Copenhagen Alpine Racing Club foreslår: 
 

Nuværende tekst 
§ 22 
  
REVISION 
Forbundets regnskab revideres af den af repræsentantskabet valgte revisor (jvf. § 12 pkt r) – sammen med en 
ekstern revisor, som er godkendt af DIF. Disse skal føre kritisk revision og i en revisionsprotokol, som ledsager 
det reviderede regnskab, udtale sig om: 
a) kvaliteten af den foretagne bogføring samt de foreliggende bilag 
b) rimeligheden i de foretagne dispositioner, herunder budgetændringer 
c) DSkiF's generelle økonomiske stilling 
d) ethvert punkt i øvrigt, som de mener, repræsentantskabet bør være vidende om 

Forslag til ny tekst 
22 
  
REVISION 
Forbundets regnskab revideres af den af repræsentantskabet valgte revisor (jvf. § 12 pkt r) – sammen med en 
ekstern revisor, som er godkendt af DIF. Disse skal føre kritisk revision og i en revisionsprotokol, som ledsager 
det reviderede regnskab, udtale sig om: 
a) kvaliteten af den foretagne bogføring samt de foreliggende bilag 
b) kvaliteten af selvstændige regnskaber fra udvalg og disciplinteam 
c) rimeligheden i de foretagne dispositioner, herunder budgetændringer 
d) DSkiF's generelle økonomiske stilling 
e) ethvert punkt i øvrigt, som de mener, repræsentantskabet bør være vidende om 

 
 
Valg i henhold til § 9: 
 
I de lige år: 
Næstformand 
Kasserer 
2 bestyrelsesmedlemmer 
2 suppleanter (for et år) 
2 medlemmer af ordens- & amatørudvalget 
 
I de ulige år: 
Formand 
2 bestyrelsesmedlemmer 
2 suppleanter (for et år) 
1 formand for ordens- & amatørudvalget 
1 suppleant til ordens- & amatørudvalget 
 
 
 
 
 



Liste over opstillede personer: 
Bestyrelsen indstiller følgende til valg: 
Formand  Henrik Nørgaard  på valg indstilles af bestyrelsen (2 år) 
Næstformand  Leo Libak Nielsen ikke på valg 
Kasser  Nis J. Bennetzen ikke på valg 
Bestyrelsesmedlem Anja Bolbjerg  på valg indstilles af bestyrelsen (2 år)  
Bestyrelsesmedlem Henrik S. Jensen på valg genopstiller ikke., se note 1 
Bestyrelsesmedlem Nikolaj Fjellvang ikke på valg 
Bestyrelsesmedlem Henrik Neelmeyer ikke på valg skal godkendes af rep. 
Suppleant  Lars K Madsen på valg indstilles af best. & RS 
Suppleant  Minna Riis  på valg genopstiller ikke, se note 2 
Revisor forslag: Torsten Jacobsen  på valg indstilles af bestyrelsen (2 år) 
Revisor suppleant Christian Aurosin på valg indstilles af bestyrelsen (1 år) 
Formand ordens/amat.  Steen Frandsen på valg indstilles af bestyrelsen (2 år) 
Ordens- & amatør. Udv  Mogens Feldfoss ikke på valg  
Ordens- & amatør. Udv.  Erland Pedersen ikke på valg 
1 Supp.Ordens/amat.udv:  Bente Nielsen  på valg  indstilles af bestyrelsen (1 år) 
 
 
Note 1: 
Følgende opstiller til bestyrelsen, som menigt bestyrelsesmedlem til den ledige post: 
Bestyrelsen & Københavns Skiklub indstiller: 

• Stephan Ghisler 
Copenhagen Alpine Racing Club indstiller: 

• Søren Danig 
 
Note 2: 
Følgende opstiller på den ledige suppleant post i bestyrelsen: 
Bestyrelsen & Skiklubben Hareskov indstiller: 

• Henrik S. Jensen 
 
 
Som tidligere adviseret afvikles Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde 2008 i Brøndby: 
 
Dato: 25. april 2009 
Klokken: 13.00 – 16.00 
Sted: Brøndby, Brøndby Hallen, Brøndby Stadion 10, 1. sal  
 
 
Indtjekningen til repræsentantskabsmødet starter kl. 12.45, mødet starter kl. 13.00. 
 
 
Velmødt. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Kenneth Bøggild 
Administrationschef 
Danmarks Skiforbund 


