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Danmarks Skiforbunds Repræsentantskabsmøde d. 9. maj 2010, 
Atletion, Århus 

 
Henrik V. Nørgaard bød velkommen til mødet, hvorefter valg af dirigent blev foretaget. 
 

A. Valg af dirigent 
 
Bestyrelsen pegede på Søren Gøtzsche (GS) som dirigent. 
GS takkede for valget og konstaterede, at der var varslet møde i november 2009 og januar 2010, 
inklusive på hjemmesiden, samt 23. april 2010 med dagsorden, valgforslag og så videre. Kunne 
derfor konstatere, at mødet var lovligt. 
  
Antal klubber og stemmer blev opgjort til: 
 
CARC, Ebeltoft Skiklub, Ganløse Skiklub, Holte Idrætsforening, Skiafd., Hornslet Surf- og Skiklub, 
Københavns Skiklub, Næstved Skiklub, Skanderborg Ski-Club, Skiklubben Fuge Vem, Skiklubben 
Hareskov og Århus Skiklub med i alt 57 stemmer. 
 

B. Beretning af formanden 
Danmarks Skiforbunds formand, Henrik V. Nørgaard (HVN), indledte beretningen med at fortælle, 
hvem fra bestyrelsen der var til stede ved repræsentantskabsmødet: 
 
Formand, Henrik V. Nørgaard (HVN) 
Næstformand, Leo Libak Nielsen (LLN) 
Kasserer, Nis J. Bennetzen (NJB) 
Bestyrelsesmedlem, Nikolaj Fjellvang-Sølling (NFS) 
Bestyrelsesmedlem, Henrik Neelmeyer (HNE) 
Suppleant, Lars K. Madsen (LKM) 
 
Inden HVN fremlagde beretning, fik Troels Tore Larsen overrakt sin DM-medalje for Telemark, 
Sprint. En førsteplads, der blev delt med Thomas Bergfors. 
 
På baggrund af den tidligere udsendte skriftlige beretning gennemgik HVN bestyrelsens beretning. 
Beretningen fremlægges for en etårig periode gældende fra april 2009 til maj 2010. 

 
I det forløbende år har der været fokus på fire overordnede emner: 

 
- Sporten 
- De organisatoriske forhold 
- Økonomien 
- Kommunikationen 
 
 

• Protektor 

Medlem af Danmarks Idræts-Forbund 
og Fèdèration Internationale de Ski 
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En udefrakommende faktor, som har spillet en stor rolle, er, at Danmarks Skiforbund har fået 
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie som protektor. Det er blevet drøftet i bestyrelsen, ved 
hvilke projekter, det vil være relevant at aktivere protektoratet. Protektoratet vil blive søgt brugt i 
forbindelse med promovering af aktiviteterne for børn og unge. Hvilken rolle, Hendes Kongelige 
Højhed Prinsesse Marie vil have i forbindelse med aktiviteterne for børn og unge, vil blive drøftet 
med hoffet. 

 
• Sneforhold 
Sæsonen 2009/2010 i Danmark har været med rigtig gode sneforhold, som har givet mulighed for 
mange aktiviteter i de danske skiklubber. I cirka en tredjedel af skiklubberne er der enten blevet 
trukket langrendsspor, eller der har været åbne alpinbakker. Det har givet anledning til, at der har 
kunnet gennemføres træning og konkurrencer med et større deltagerantal. 
 
• OL 
Vinter OL 2010 har fyldt rigtig meget. Danmark havde glæden af at sende den største delegation af 
sted til et vinter-OL nogensinde. Det samme gjaldt for Danmarks Skiforbund, som kan være stolte 
af, at seks atleter blev sendt af sted til Vancouver. Her optrådte de med en stor sportslig 
værdighed, da de forsvarede placeringen på de internationale ranglister. Når man læser Danmarks 
Idræts-Forbunds årsrapport, udtrykkes der en skuffelse over kvindecurlingholdet og over de Team- 
Danmark støttede ski- og snowboardatleter, som skiforbundet havde med til OL. Skuffelsen 
vedrørende Danmarks Skiforbunds Team Danmark-støttede atleter skyldes, at de skitserede 
resultatmålsætninger i top 8 for de to atleter ikke blev indfriede. I DIFs årsrapport blev det dog 
også her bemærket, at atleterne ikke præsterede dårligere end forventet i betragtning af atleternes 
internationale ranglisteplacering.  
 
• FIS 
DSkiF har haft en bred konkurrencedeltagelse i den forløbne sæson. Det har ikke givet et markant 
ranglisteløft, men det kan ses, at der er flere nye atleter, som deltager i FIS-konkurrencer. 
Samarbejdet med FIS er blevet styrket i den forløbne sæson ved flere lejligheder, blandt andet 
havde forbundet møde med FIS-generalsekretær og FIS-præsident under IOC-kongressen i 
København. 

 
• Skisportens Dag 
I 2009 blev der taget initiativ til et nyt tiltag i form af Skisportens Dag, der var tiltænkt som en 
afløser for midtvejsmøderne. Det var en inspirationsdag, som blev oplevet positivt. Dagen er blevet 
evalueret, og det er blevet meldt tilbage, at det var en inspirerende ny aktivitet. 

 
• Klubber 
Der har i det forgangne år været øget fokus på klubberne, som det længe har været bestyrelsens 
ønske. Forbundets udviklingskonsulent, Tom Jensen, er kommet godt i gang med klubudviklings-
forløb og klubbesøg. Tilbagemeldingerne fra klubberne har været positive.  

 
• IOC 
I oktober blev der afviklet IOC-kongres. For skiforbundets vedkommende havde vi lejlighed til, 
finansieret af Danmarks Idræts-Forbunds lobbyistpulje, at mødes med FIS-præsident og 
generalsekretæren ved et aftenarrangement. I løbet af aftenen fik vi nogle åbninger i samarbejdet, 
som vi ikke har haft tidligere, der blev bekræftede og udvidede efter kongressen. Det gælder både 
på det sportslige område og ratificeringen af kvalifikationskravene til OL. Organisatorisk fik vi en 
klar tilkendegivelse af, at vi kunne indstille de kandidater, vi måtte ønske i FIS-komiteer, og det har 
medført, at Jørgen Kilsgaard er blevet indstillet til den Alpine Komité. Alt i alt et meget positivt 
udbytte som en del af IOC-kongressen.  
 
• Danmarks Skiforbunds mission 
Bestyrelsen har i forbindelse med bestyrelsesseminaret 2010 givet forbundets mission et grundigt 
eftersyn og har valgt, at man bliver nødt til at synliggøre aktiviteterne i forbindelse med oplysning 
om årsagerne til alpine skiskader. Der har i pressen i denne sæson været et voldsomt fokus på 
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virkningen af det. Skiforbundet ønsker at oplyse om, hvordan man undgår skiskader. Dette ved 
hjælp af dygtiggørelse og generel større viden omkring de internationale alpine færdselsregler.   

 
• Disposition 
Vil gå lidt i dybden med gennemgang af nogle af punkterne i mål og nøgleaktivitet for den afviklede 
periode: 

 
Operationaliseringen af DSkiF-elitepolitikken er desværre ikke afsluttet. På repræsentantskabs-
mødet i 2009 blev forbundets elitepolitik fremlagt, og denne fik bred tilslutning, men der var også et 
klart behov for at få den operationaliseret. Det har vi fra bestyrelsens side sammen med 
disciplinteams haft flere tiltag til. Sandheden omkring det er, at der ikke er sket noget ved det. 
Dette mest på grund af et sammenspil mellem arbejds- og familiemæssige forhold, der har gjort, at 
de, der egentlig bekendtgjorde, at de ville bidrage til opgavens løsning, ikke har kunnet løfte 
opgaven. Det er en opgave, der vil få fornyet tyngde og vil blive gjort færdig i den kommende 
bestyrelsesperiode. 

 
Ved Danmarks Idræts-Forbunds årsmøde var der et par overraskelser, herunder blandt andet at 
DIF fremover kommer til at tænke meget i DIFs medlemstal op imod DGIs medlemstal. Det bliver 
et nyt måleområde, og det bliver også et måleområde, som skiforbundet kommer til at deltage i. 
Hovedformålet for DSkiF er dog fortsat at hverve medlemmer til skiklubberne for at hverve nye 
atleter til konkurrencesporten.  

 
Man har fra DIFs side gjort en meget intensiv indsats for at afbøde virkningerne af nedgangen i 
indtægterne fra Danske Spil, herunder tilpasning af DIFs organisation. Der er fundet besparelser, 
således at der bliver disponeret med op til 49 millioner kroner til en nyoprettet udviklingspulje inden 
for de næste fire år. Fire millioner i år og op til 15 millioner per år de næste tre år. Det er 
Skiforbundets intention at søge denne pulje.  
 
Ellers var det gennemgående tema fra DIFs årsmøde, at der var et ønske fra DIF om at forpligte 
specialforbundene i et mere bindende samarbejde, som hænger sammen med, at en række 
specialforbund har ondt i økonomien. De forbund har ikke kunne dække underskuddet på 
bundlinjen og har dermed i en periode måtte trække på økonomisk støtte fra DIF, som på et eller 
andet tidspunkt skal tilbagebetales. På årsmødet blev der også orienteret om, at der nu er lavet et 
regelsæt omkring økonomisk transparens i budgettering, regnskabsaflæggelse og så videre. 
Ligeledes arbejdes der i DIF på indførelse af Good Governance, som vil få virkning for 
skiforbundet. Indvirkningen sker blandt andet ved, at DSkiF ud over den traditionelle 
forretningsorden, som bl.a. beskriver, hvor mange møder, vi har, og hvad vi beskæftiger os med på 
de forskellige møder, fremadrettet skal udarbejde et Code of Conduct med etiske regler for 
bestyrelsesarbejdet samt en Good Governance i forhold til forbundet, til klubberne og i forhold til 
DIF og Team Danmark. 

 
Dispositionslisten fra mål- og nøgleaktiviteter 2009/2010 havde ti punkter, og med en god indsats 
vil vi inden sommerferien kunne have dækket alle ti punkter: 

 
1. Det overordnede grundlag 
Generelt har bestyrelsen været DSkiFs mission, vision og kerneområder igennem. Man har haft til 
målsætning, at der skulle laves et uniformsudvalg, hvor man kunne drøfte, hvordan man bedst 
tilgodeser atleternes og klubbernes behov. Det er nu blevet til et grejudvalg, således at det favner 
lidt bredere. Det viser sig efter de første kontakter, at det går mere på behov for hardware end alt 
muligt andet. Det vil derfor være godt at få nogle aftaler med importørerne. 
 
Der er åbnet et tilbud på Falkonergården omkring gymnasialuddannelse, men der har indtil videre 
ikke været nogen, som har brugt tilbuddet. Inden vi går videre med at åbne op for en aftale i Århus, 
skal der være efterspørgsel på dette. 

 
2. Sporten 
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Vi har ikke fået udarbejdet en operationalisering af elitepolitikken. Mål omkring deltagelse i OL 
2010 er blevet indfriet, da vi inden OL havde en forventning om 4-6 atleter. Vi kom af sted med 
seks, som var bredt fordelt på disciplinerne, og kan være meget tilfredse med dette. 

 
Forbundet havde en målsætning, at der i denne sæson skulle kunne ses en markant forbedring på 
FIS-ranglisten – det kan man desværre ikke. Men vi kan se, at der er flere, som har fået FIS-licens. 

 
Vi har gennemført klubturnering, og der har været konkurrencer på Vallåsen og i Danmark med 
gode sneforhold. Der er blevet gennemført Kreds- og Danmarksmesterskaber.  
 
Bestyrelsen har modtaget en klagesag i forlængelse af det alpine Danmarksmesterskab, som har 
været til behandling i det alpine disciplinteam. Bestyrelsen forholder sig gerne konkret til sagen 
igen, hvis det bliver aktuelt.  

 
Bestyrelsen har gennemført et eliteseminar, hvor Tom Jensen var proceskonsulent, og hvor der 
blev samlet yderligere input og materiale til at få arbejdet omkring operationalisering af 
elitepolitikken færdiggjort. 

 
Bestyrelsen ønske om, at Disciplinteam Uddannelse uddanner instruktører og trænere i alle 
discipliner, er kun delvist opfyldt, men man kan se, at der i indeværende sæson har været nye 
aktiviteter inden for langrend, rulleski og telemarkinstruktørkurser.  

 
Årets Sportspris blev uddelt i samarbejde med Northlander Tours, hvor prisen gik til Julie 
Lundholdt for hendes sjetteplads til FIS Snowboard VM 2009.  

 
Det er blevet prøvet over flere omgange, om der kan afholdes et fælles DM, men det er der ikke 
grundlag for endnu. Det har været meget frem og tilbage omkring valg af den nordlig destination, 
hvorfor at der ikke har været et entydigt grundlag for bestyrelsen til at beslutte sig for en 
destination. Det er rigtig ærgerligt, at dette ikke er lykkedes, men der har været for mange 
personinteresser og mavefølelser, om det skulle være Hafjell eller Kvitfjell, begge to eller måske 
slet ingen af dem, til at der har været grundlag for, at bestyrelsen har kunnet træffe en beslutning, 
som ville have en bred opbakning. Bestyrelsen har ikke opgivet tanken om et fælles DM. 

 
Følgende er status for de sportslige præstationer i DIF – Danmarksmesterskaber 2010: 

 
DM i Freestyle 
Pukkelpist Herrer: Gustav Muus 
Pukkelpist Damer: Kristine Roug 

   
DM i Telemark 
Sprint Herrer: Thomas Bergfors og Troels Tore Larsen 
Sprint Damer: Julie Duedahl 
Klassisk Herrer: Troels Tore Larsen 
Klassisk Damer: Julie Duedahl 

 
DM i Alpint 
Slalom Herrer: Kristian Lyhne Damgård 
Slalom Damer: Charlotte Techen Lemgart 
Storslalom Herrer: Markus Kilsgaard 
Storslalom damer: Charlotte Techen Lemgart 
Super G Herrer: Markus Kilsgaard 
Super G Damer: Charlotte Techen Lemgart 

 
Alt i alt tegner der sig et billede af, at vi i alpin har kandidater, som kan forventes at gøre sig 
gældende internationalt. 
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OL-deltagelse: 
Snowboard, Snowboard Cross: Julie Lundholdt (16. plads) 
Freestyle, Skier Cross:  Sophie Fjellvang-Sølling (21. plads) 
Langrend:   Jonas Thor Olsen 
Alpint:   Johnny Albertsen (bekræftede sit potentiale både i Super 
   G og Styrtløb i forhold til ranglisteplacering) 

Markus Kilsgaard (kom ind i et sygdomsforløb, de løb, han 
var med i, var tilfredsstillende)   
Yina Moe-Lange (lavede også en flot præstation, 
gennemførte de løb, hun stillede op i, på et tilsvarende 
passende niveau i forhold til hendes ranglisteplacering) 

 
Derudover har DSkiF haft deltagelse i FIS-VM, Ungdoms-OL og Ungdoms-VM, samt deltaget bredt 
i internationale konkurrencer i FIS-regi. 
 
3. Bredden 
Det er planen at fortsætte arbejdet omkring skiskadekampagnen, men det er tidskrævende at have 
et samarbejde med de tre andre interesseorganisationer (Idrætsmedicinsk Selskab, Idræts 
Fysioterapeuterne og Gigtforeningen), hvorfor at DSkiF i den kommende periode overvejer at 
fortsætte arbejdet i eget regi. Der er blevet etableret nogle gode kontakter til SOS-Alarmcentralen, 
således at vi kan udarbejde mere statistiske korrekte data på, hvordan skadesmønstret udvikler 
sig. Vi har på opfordring fra repræsentantskabet fået illustreret de ti FIS-færdselsregler i form af en 
plakat, så børn og unge bedre kan forstå dem.  
 
Det har været intentionen at uddele prisen ”Årets skiløber”, men dette er ikke blevet opfyldt af to 
årsager; Den ene, at bestyrelsen ikke har modtaget nogen indstillinger og ikke selv havde 
indlysende kandidater, og den anden, at Højmark Rejser trak sig som sponsor for prisen. 

 
Der blev afviklet SkiEvent i Århus. I forberedelsen og under afviklingen var der stort fokus fra 
sekretariatet om, at der ikke skulle bruges mange mandetimer og økonomi på eventen. SkiEventen 
trænger nu til en pause, og der vil være mere fokus på de lokale og regionale skidage/skievents 
forankret i skiklubberne.  

   
4. Den frivillige og professionelle organisation 
Der er et meget velfungerende talentarbejde i Alpin Disciplinteam, hvor det derimod kniber lidt 
mere i de andre disciplinteams. Det skal der kigges alvorligt på i den kommende periode.  

 
Vi har ikke haft medarbejdere på længerevarende uddannelser. Sekretariatet indgår i netværket i 
Idrættens Hus. Bestyrelsen for DSkiF vil gerne ansætte trænere i takt med, at der kan genereres 
de fornødne økonomiske midler.  

 
5. Klubber/medlemmer 
Det er blevet forsøgt at etablere et netværk mellem klubberne øst og vest for Storebælt, og det er 
lykkedes i det vestlige. 

 
Bestyrelsen har forsøgt at tilbyde lederakademi for kommende og nuværende bestyrelses-
medlemmer, men det må erkendes, at der ikke har været tilstrækkelig tilslutning til dette. Det vil 
dog blive forsøgt igen. 

 
Som tidligere år vil der være fokus på at tilbyde en attraktiv klubpakke, sportsligt, socialt og 
økonomisk, både på en sydlig og en nordlig destination.  
På den sydlige destination har vi fået Villa Lukashansl, og det håbes, at man over tid vil komme i 
mål med en eksklusiv aftale på den nordlige destination. Bestyrelsen har besøgt både Hafjell og 
Kvitfjell for at kigge på faciliteterne. 
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Det var målsætningen, at man skulle gennemføre 20 klubbesøg, og det er lykkedes med mere end 
20 klubber. Vi ville ligeledes gennemføre ti udviklingsforløb for ti eksisterende klubber, og der er 
blevet gennemført seks klubudviklingsforløb.  
I bestyrelsen var der en målsætning om, at der skulle oprettes skiklubber i storkommuner, der i dag 
ikke har en skiklub, men det har vi desværre ikke kunne trænge igennem med. Bestyrelsen har 
dog været i kontakt med en række personer, som i samarbejde med udviklingskonsulent, Tom 
Jensen, ville være rigtig gode til at ”sælge” en ny skiklub.  

 
Der arbejdes på en fællesplatform vedrørende webløsninger (administrativt). Der arbejdes på at 
ramme en platform, der tilgodeser klubbernes behov, selvom de nødvendigvis ikke er de samme. 

 
Siden 2006 har DSkiF haft en numerisk tilvækst i antallet af skiklubber. Medlemstallet stiger stille 
og roligt fra i 2006 11.010 medlemmer til i 2010 at være 12.017 medlemmer. 
 
6. Økonomi 
Dette har været under sikker styring, hvor der ikke har været større udsving mellem budget og 
regnskab. Bestyrelsen har allerede nu lavet et estimat på, hvordan budgetterne de næste fire år 
kan komme til at se ud. Her spiller DIFs udviklingspulje ind, da vi forventer, at et antal ansøgninger 
bliver imødekommet, som vil forbedre indtægtssiden.  
 
Egenkapitalen skal være eksisterende og positiv. Der kigges på, hvor stor en procentdel af 
omsætningen, som skal lægges i egenkapitalen. Det er klart, at det i nogle år er lidt nemmere i 
forhold til andre år, hvor det er nødvendigt at forbruge af egenkapitalen. 

 
7. Kommunikation 
Man vil fastholde udsendelsen af de elektroniske nyheder. Det er blevet bekræftet, at 
informationerne er tilgængelige. Udfordringen er, hvor mange af klubberne og hvem i klubberne,  
der bruger den tilgængelige information. Informationen skal udvikles i en stadig dialog mellem 
forbund og klubber. Derudover skal der være mere ”tempo” på www.skiportal.dk. 

 
Vi har i samarbejde med MedieHuset Luksus udgivet fire numre af medlemsbladet, som nu er 
gendøbt til at være SKIMagasinet Pist n´ Powder Ski. Sideløbende med det har Henrik Fritzen 
udsendt pressemeddelelser, primært med sportsligt indhold, men også med andre emner.  

 
Afslutningsvis benyttede HVN anledningen til at takke hver af dem, der var tilstede ved 
repræsentantskabsmødet. Alle har ydet en stor indsats for dansk skisport. Han rettede også sin tak 
til dem, der ikke var tilstede, som har været aktive på forbundsaktiviteterne og klubbernes 
aktiviteter. 
Ligeledes takkede han også bestyrelsen for indsatsen i det forløbende år og den professionelle 
organisation for det gode samarbejde. 

 
SG takkede HVN for hans beretning og åbnede op for spørgsmål og kommentarer fra 
repræsentantskabet: 

 
Kommentarer. 

 
� Frede Johansen, Vejle Skiklub spurgte, hvor meget man ville tjene på at have Hendes 

Kongelige Højhed Prinsesse Marie som protektor, eller om det ville koste forbundet penge at 
have hende. 

 
HVN: Indtil videre har det ikke kostet noget. Hvis man kan aktivere Hendes Kongelige Højhed 
Prinsesse Marie i forbindelse med nogle arrangementer, kan der trækkes en større 
presseopmærksomhed og derved en større fokus på skisporten. Man kan så håbe, at det har en 
indflydelse på medlemstallet, som vil have en effekt på fordelingsnøglen. Indtil videre har der 
således ikke været hverken udgifter eller indtægter ved protektoratet. 
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� Finn Svendsen, Skiklubben Hareskov startede med at takke bestyrelsen. Syntes, at det 
fokus, der har været op til OL-udtagelserne, har været rigtig god, og dette er blevet bakket 
rigtig meget op i klubberne, at man har en så bred deltagelse.  
 
Kvitterede også den professionelle organisation. ”Det har været en fornøjelse at arbejde 
sammen med Tom Jensen og Kenneth Bøggild. Er glad for, at det ser ud til, at den 
administrative lettelse er på vej”. 
 
Kvitterede ligeledes også for færdselsreglerne, men imødeser gerne mere omkring 
skiskader, da det opleves, at folk bliver nervøse over de ting, der har været i pressen. 

 
Finn studsede over det med ansøgning til DIF, og det, at man kunne forvente at få tunet 
økonomien en smule den vej igennem. Gør man dette i kommunerne, er det meget 
aktivitetsbundet, og vil også tro, at det er det samme i DIF. 

 
Til sidst havde Finn en enkelt opfordring til de fleste af bestyrelsesmedlemmerne om, at de 
eventuelt deltog på en klubtur en gang imellem, ikke nødvendigvis en konkurrencetur, men 
en tur, hvor motionisterne deltager.  

 
HVN: Takkede Finn for roserne. 
Vedrørende deltagelse i klubtur er det noget, bestyrelsen har talt om. Nu går man nogle sæsoner i 
møde, hvor man vil have fortsat tyngde på sporten, men også, hvor der bliver mere plads til 
aktiviteter som deltagelse i en klubtur. 
 
En stor del af det, der foregår i DIF, har ikke stor relevans for skiforbundet rent styringsmæssigt, da 
DIF godt ved, at skiforbundet har styr på deres forretning. Når der introduceres en pulje, skal 
forbundet selvfølgelig søge. Aktiviteterne skal være målbare, for eksempel ved Rulleskiprojeket, 
der støttes af DIF, er et af måleparametrene, at der skal flere medlemmer ind i DSkiFs 
medlemsklubber. Det vil være en afgørende faktor for skiforbundet, hvis man fik en del af den nye 
udviklingspulje. Man har allerede fået en tilkendegivelse af, at man kan få støtte til et administrativt 
projekt, som dels kommer til at gavne forbundet, men også klubberne.  

 
OL-deltagelsen har trukket rigtig mange ressourcer. Bestyrelsen har fundet ud af, at der var en 
lang række ting, som kunne gøres bedre. Den primære årsag til, at der er plads til forbedringer, er, 
at vi ikke har haft OL i Torino i 2006 at øve os på, da DSkiF ikke havde nogle atleter af sted der. 
Næste gang i Rusland vil det være nemmere, da erfaringerne fra Vancouver stadig vil være friske i 
erindringen. 

 
� Torben Hartmann, Århus Skiklub mente ikke, at det fremgik af beretningen, hvilket 

ledelsesorgan der har været tilknyttet OL-deltagelsen. Spurgte i den forbindelse, hvad det 
koster at have eliten præsenteret ved et OL? Spurgte ligeledes om, hvor der bliver aflagt 
beretninger omkring disse forhold? 

 
HVN: Det er et meget kompleks område, hvor det er IOC, der udstikker, hvad de internationale 
krav er for udtagelsen. Op til OL var der nogle atleter, som var, hvor de skulle være, men havde 
også nogle, der var på vej dertil. Der lå derfor noget sportsligt arbejde i at få dem skubbet ned 
under udtagelseskravene. Det blev i langrend meget spændende til sidst, da tre atleter lå til at 
besætte én national plads. 
National Olympic Committee er en del af organisationen i DIF parallelt med det, vi har i Team 
Danmark. Det er Team Danmark, der giver penge til individuel støtte eller en egentlig holdsatsning. 
I forbindelse med OL, hvor vi har haft et sportsligt og personligt samarbejde med Team Danmark 
omkring to atleter. 
 
De penge, der bruges til OL, tages i disciplinteams aktivitetsbudget. I en årrække har vi også kørt 
med en VM/OL-pulje. Af de udgifter, der har været, er størstedelen gået til forberedelsesaktiviteter. 
I december op til OL kunne man se, at der var et par atleter, som havde behov for støtte til deres 
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sidste forberedelser. Her blev der bevilget ekstra 50.000 kroner. Alt omkring atleters, trænere og 
smøremænds deltagelse i OL er finansieret uden om forbundets økonomi.  
 
Akkrediteringsmulighederne havde ikke givet anledning til at en repræsentant fra bestyrelsen 
kunne være tilstede i Vancouver under OL. 

 
� Frede Johansen, Vejle Skiklub syntes ikke, man skulle være bange for, hvis man på et 

andet tidspunkt kunne få mulighed for deltagelse i OL, at man sendte en person fra forbundet 
af sted. Der ligger et stykke arbejde bag, der godt kunne belønnes den vej igennem. 

 
� Finn Svendsen, Skiklubben Hareskov mente som Frede, at det var fuldt ud acceptabelt, 

hvis man en anden gang sendte en repræsentant fra forbundet. Man kunne eventuelt lave 
politisk arbejde i forbindelse med deltagelsen. 

 
Der var ikke yderligere kommentar til beretningen, og den blev godkendt. 

 
 

C. Godkendelse af det reviderede regnskab per 31.12. 
Kasserer Nis J. Bennetzen (NJB) fremlagde regnskabet og kunne fortælle, at det efterhånden 
bliver lettere og lettere at holde styr på forbundets økonomi. Forbundet har en god økonomi, både 
omkostninger, indtægter/udgifter og egenkapitalen er der styr på. Vi fortsætter arbejdet med at få 
administrationsomkostningerne ned, så de fleste ressourcer kan blive brugt til sporten. Vi vil 
estimere budgetter frem til OL 2014, så vi ved nogenlunde, hvilke omkostninger der kan opstå. 

 
Årsrapporten og resultatopgørelse: 
• Indtægter 

o Tilskuddet fra DIF består af 1.805.000 kroner  
o Af øvrige indtægter, 2.276.858 kroner, er der blandt andet 507.000 kroner fra FIS, 

hvilket er et resultat af en pæn stigning i aktiviteterne, som betyder, at forbundet har 
fået flere penge end budgetteret året før. Team Danmark har bidraget med 463.000 
kroner, penge der går direkte til de to Team Danmark-støttede atleter.  Derudover er 
der i øvrige indtægter, renteindtægter, kørselsindtægter  

o Samlet er der indtægter for 4.082.180 kroner 
• Omkostninger: 

o Gager inkluderer en række omkostninger til kørselstilskud og Den Danske Skiskole. 
Der betales også til DIF for regnskabs- og administrationsassistance 

o Diverse markedsføring er gået til SkiEvent og logo på brevpapir 
• Resultat: 

o Der var budgetteret med et underskud på 129.000 kroner. Årets resultat udviser dog 
et underskud på 153.859 kroner. Differencen skyldes ekstra bevilling til OL-
forberedelse på 50.000 kroner, som ikke var budgetteret. Beløbet slår ikke direkte 
igennem på årets resultat, da der i året har været nogle besparelser 

 
Aktiver: 
Der har været en smule tilgodehavende fra klubberne på 254.244 kroner og likvide beholdninger 
på 1.549.923 kroner. De 254.244 kroner skulle gerne være gået i kassen i januar/februar. 

 
Passiver: 
Der er stadigvæk en positiv egenkapital på 189.977 kroner. Der er en mellemregning med DIF, en 
post, som der er løbende. Vi har en mellemregning med Team Danmark og andre skyldige 
omkostninger. Derudover er der mellemværende med disciplinerne. Det er de penge, som 
disciplinteams endnu ikke har brugt i 2009, som de kan anvende i 2010. Anden gæld er til 
konkurrencepulje, feriepenge og så videre.  

 
Statistik: 
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Har bruttoindtægter mellem 3,5-4 millioner kroner. Tilskuddet fra Team Danmark er steget kraftigt i 
2009, dette på grund af vores OL-satsning. Medlemskontingentet ligger i størrelsesordningen på 
500.000 kroner. De samlede kontingentindtægter ligger på 11-12 procent. 
 
 
Kommentar 
� Torben Hartmann, Århus Skiklub spurgte, hvor meget der blev brugt direkte til OL, og  

hvem de enkelte disciplinteams rapporterer til? 
 
NJB: Der er ikke separat regnskab for den samlede OL-satsning. 

 
� Torben Hartmann, Århus Skiklub spurgte til, når man har lavet et estimat, der går fra 2010-

2014, hvor meget har man så estimeret, det vil være næste gang? 
 

NJB: I 2010 har man stadig nogle udgifter og hovedsagligt indtægter fra Team Danmark. For 
2011, 2012, 2013 og 2014 har man ikke estimeret noget, for man ved ikke, hvor meget man får fra 
Team Danmark. 

 
Kenneth Bøggild, DSkiF, der er blevet brugt 79.200 kroner på OL-satsningen i 2010, penge, der 
er direkte udbetalt. De 50.000 kroner var den ekstraordinære bevilling, som påvirker bundlinjen. 
De resterende 29.000 kroner var penge, der gik til lønninger til de trænere, som var af sted, og 
som først vil figurere i 2010-regnskabet. Den øvrige del er betalt af IOC via NOC. Fremadrettet er 
der i budgettet hensat, som der også har været de øvrige år, et beløb, der hedder OL/VM-pulje. 
Puljen var i år primært brugt til VM 2009, og det er derfor, at der ekstraordinært blev bevilliget de 
50.000 kroner. Beløbet fordeler sig på tre atleter, som alle var uden for det etablerede 
støttesystem fra Team Danmark: Johnny Albertsen, Yina Moe-Lange og Markus Kilsgaard. 
Fordelingen var således, at den ene, der var udtaget på A-niveau, fik flest penge, og det 
resterende beløb var til de to talenter.  

 
� Torben Hartmann, Århus Skiklub mente ikke, han fik svar på, hvor/hvem disciplinteams 

rapporterer til? 
 

NJB: Hvert disciplinteam rapporterer i forhold til de penge, de får udbetalt, til Kenneth, som han 
afregner. De penge, der ikke bliver brugt i et aktivitetsår, overføres til den efterfølgende 
aktivitetsperiode. Regnskaberne for hvert DT er ikke en del af DSkiFs årsrapport.  

 
HVN: Kenneth kan se pengestrømmen på de enkelte teams´ konto. Der er et bruttobudget og et 
bruttoregnskab i disciplinteams. I selve disciplinteamet vil man kunne forklare, hvad 
bruttoomsætningen har været. Man vil også kunne se de tilskud, der er kommet fra forbundet, og 
hvad disse tilskud bruges til. 

 
� Minna Riis, Ganløse Skiklub havde et teknisk spørgsmål vedrørende noterne. Det ene sted 

står der, at man får tilskud fra Team Danmark på 463.000 kroner, og når man ser på 
udgiftssiden under disciplinteam, står der 625.000 kroner.   

  
Kenneth Bøggild, DSkiF, Team Danmarks tilskud er direkte Team Danmark-støtte og figurerer 
på indtægtssiden. På omkostningssiden er dette beløb cirka 50 procent større, da støtten er 
afhængig af en egen finansiering på cirka 50 procent af det samlede Team Danmark-tilskud. 
Refinansieringen sker i et fællesskab med atleterne. 
 
Der var ikke yderligere kommentarer til regnskabet, som derefter blev godkendt.  

 
 

D. Fremlæggelse af mål og aktivitetsplan 
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Bestyrelsen har kigget fire år frem og fokuseret på, hvad der kan gøres væsentligt anderledes i 
forhold til, hvad som tidligere er blevet gjort. Afslutningsvis er der blevet set på, hvor forbundet er 
på nuværende tidspunkt.   

 
• Sporten 
Man vil gå efter i 2014 at have en lige så god og lige så bred repræsentation af atleter til OL 2014, 
som vi havde til OL 2010. Bestyrelsen går derfor efter minimum seks deltagere. Hen over efteråret 
vil bestyrelsen begynde at arbejde med en bruttogruppe, som ses at være potentielle deltagere til 
OL 2014. Der bliver defineret en ”underlægger” for at kunne komme med i gruppen, og gruppen 
skal naturligvis løbende revideres hen over perioden. 

 
• Bredden 
Det er der blevet gjort noget alvorligt ved. Samarbejdet med klubberne og støtten til klubberne vil 
blive fastholdt. Der vil blive sat mere effektivt ind i forhold til disciplinteams i en målrettet interaktion 
mellem bestyrelsesmedlemmerne og de nøglepersoner, der er i disciplinteams.  
 

 
• Den professionelle organisation 
Vil gå ind i en analyse af den synergi, der kan blive ved etablering af et administrativt samarbejde 
med andre ligestillede specialforbund. Resultatet skulle gerne være, at forbundet kan levere en 
bedre administrativ og økonomisk støtte til klubberne.  

 
• Økonomien 
Her vil man have fokus på fordelingsnøglen, uddannelsesaktiviteter, klubaktiviteter med videre, 
som spejler sig ind i fordelingsnøglen. Ydermere kan deltagelse i FIS-VM (alpint og langrend) være 
med til at påvirke indtægtssiden. 

 
• Kommunikationen 
Bestyrelsen mener, at forbundet er dér, hvor forbundet skal være med hensyn til medlemsbladet. 
Derfor skal det fastholdes på det nuværende niveau, redaktionelt og prismæssigt. Det kan dog ikke 
garanteres, at der ikke kommer et forslag om et stigende bladkontingent som følge af, at portoen 
stiger.  
Derudover skal der være større fokus på hjemmesiden for at gøre den mere appellerende til alle 
skiløbere.  
 
Ovenstående er brede rammer for, hvad der kan forventes i den kommende fireårige periode, hvor 
man fortsætter med nogenlunde samme mål og nøgleaktiviteter. Forskellen er den, at der laves en 
prioritering i tre trin: HØJ – NORMAL – LAV. Dette gøres på baggrund af den indhøstede erfaring i 
den senest afviklede sæson (2009/10), hvor bestyrelsen ikke kom i mål med alle mål og 
nøgleaktiviteter. Gives en aktivitet en HØJ prioritering, skal den være indfriet tilfredsstillende. Ved 
NORMAL skulle det også gerne blive indfriet, bliver det ikke overholdt, skal der være en 
sammenhæng til LAV prioritet. 
 
Udpluk af mål og nøgleaktiviteter: 
• Protektorat 
Protektoratet skal aktiveres. Dette er noget, der formelt kommer til at ske gennem hoffet. 
Bestyrelsen skal derfor have fundet ud af, hvad Hendes Kongelige Højheds interesser går på. Man 
ser dog gerne hendes deltagelse i Skisportens Dag. 
 
• FIS-Kongres 
Til juni skal forbundet af sted med en lille delegation. Det har høj prioritet, at forbundet får mere 
indsigt i FIS’ arbejde, således at der kan drages nytte af den viden, som indhøstes ud til hvert 
disciplinteam. 
 
• Sporten 
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Skal have lavet en operationaliseringsplan for elitepolitikken, den har høj prioritet. Vi skal deltage 
med værdighed ved VM og Ungdoms-OL med så mange atleter som muligt. Denne deltagelse 
skulle gerne afspejle den udvikling, vi ser i de enkelte discipliner. Der skal fortsættes med at 
gennemføre Klubturnering, Kreds- og Danmarksmesterskaber. 
 
Bestyrelsen arbejder fortsat på at få etableret uddannelsestilbud til instruktører og trænere i alle 
discipliner. Instruktøruddannelserne (alpint) kører bedre end nogensinde. Der er stor søgning til 
dem, og man har også i denne sæson kunne gennemføre klubinstruktørkurser, hvilket bestyrelsen 
vil fortsætte med. 
 
DSkiF har indgået en aftale med Københavns Skiklub omkring oprettelse og drift af et kraftcenter. 
Denne aftale skal der følges op på. Vil gerne skabe kontakt til skiklubberne for oprettelsen af 
yderligere et eller to kraftcentre. 
 
Der sigtes imod at uddele Årets Sportspris i samarbejde med Nortlander Skitours. 
 
• Bredden 
DSkiF har en breddepolitik, som hviler i sig selv, og skal der ske en ændring i denne, skal behovet 
komme fra klubberne.  
Sikkerhed: 
Vi vil gerne indgå en alliance med SOS-Alarmcentralen omkring alpine skiskader og fortsætte med 
plakaterne, som illustrerer de ti internationale FIS-regler. Ligeledes arbejdes der på udvikling af en 
folder, der illustrerer det samme, som man kan se på plakaterne. 
Det forventes, at man kører videre med forsikringsordningen med hjemrejsedækning ved 
klubaktiviteter. Derudover har man en forventning om at lave SkiLeg i syv skiklubber til lokal 
gennemførelse. Det samme gør sig gældende for lokale eller regionale SkiEvents. Det fordrer 
selvfølgelig, at der er klubber, som viser interesse for det. 
Der ligger aftaler i ni skiklubber omkring Projekt Rulleski, som er økonomisk støttet af DIF og 
Skiforbundets Venner. Der er forsøgt workshops med skigymnastik, og dette vil man prøve at få 
gennemført med minimum to workshops, en øst og en vest.  
Bestyrelsen forventer at finde en sponsor til Årets Skiløber og uddele prisen i 2010. 

 
• Klubberne 
Følgende aktiviteter vil der være fokus på:  

- Bestyrelsen vil igen gennemføre Skisportens Dag.  
- Der vil blive arrangeret minimum to årlige klubnetværk (øst/vest)  
- Der vil blive tilbudt Lederakademi 
- Klubtilbudskatalog, hvori den nye administrative løsning indgår 
- Villa Lukashansl vil have en høj prioritet. Aftalen skal over den kommende sæson vise sin 

bæredygtighed. Succesen er ikke større end det antal uger, der bliver solgt. Det er en 
meget fin aftale. Nu er opgaven at vise, vi er værdige til at have aftalen  

- Der skal afvikles klub- og udviklingsbesøg, hvor man vil støtte etableringen af fem nye 
skiklubber. Der er ligeledes en fastholdelsesopgave i de nuværende klubber og blandt 
deres medlemmer 

- Hjemmesiden, hvor der er en fællesplatform på skrivebordet  
 
• Den frivillige organisation: 
Den gode dialog skal fastholdes, hvor deltagelse i en klubtur kan gøre sig gældende. Prøve at få 
gang i flere talentudviklingsprojekter i disciplinteams. 
Under alle omstændigheder skal forretningsordningen kigges igennem med henblik på 
fastlæggelse af de opgaver, som er i bestyrelsen og i relation til den professionelle organisation.  
Fremadrettet vil mødeorganisationen være således, at der vil være nogle møder, hvor alle 
bestyrelsesmedlemmer har mødepligt, så vil der være møder, hvor der vil være deltagelse fra 
disciplinteams og derfor ikke mødepligt for alle bestyrelsesmedlemmerne. Ved disse møder vil 
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer have mandat fra den samlede bestyrelse. Ved dette 
differentieres bestyrelsen, og ressourcerne bliver mere målrettede. 



 12

 
• Den professionelle organisation: 
Vi tror stadig på, at coaching og sparring er det væsentligste bidrag, som bestyrelsen kan give til 
den ansatte organisation sammen med netværksdannelsen i Idrættens Hus. Vi vil gerne 
sideløbende med den sportslige udvikling og i det omfang, at vi kan forøge vores økonomiske 
indtægter, ansætte nogle trænere, enten som længerevarende ansættelse eller som 
lejlighedsvis/sæson-ansættelse. Vi vil øge samarbejdet med andre specialforbunds professionelle 
organisationer for at opnå en gevinst på det administrative felt. 

 
• Økonomi: 
Der er blevet lavet en prognose for de kommende fire år, og den har bestyrelsen i sinde at følge. 
Prognosen skal opdateres i det omfang, indtægterne og udgifterne ændrer sig. Håber, at der via 
sponsorudvalget kan komme nogle sponsoraftaler, som kan give nogle indtægter, enten til 
aktiviteter eller til nogle discipliner. Bestyrelsen vil stadig fortsætte med genopbygningen af 
egenkapitalen. 

 
• Kommunikationen 
Vi fortsætter med nyhedsbrevene og medlemsbladet. Sikkerhedskampagnen vil blive prioriteret, da 
det er vigtigt at informere alle danskerne omkring skadesforebyggelse frem for sikkerhedsudstyr og 
behandling.    
 
Kommentar: 
 
� Kuno Brodersen, Skiklubben Hareskov takkede for en rigtig god indsats.  

Vedrørende kraftcenter er Hareskoven klar til at yde en indsats på dette område, men det er 
på nuværende tidspunkt svært at gennemskue, hvad det egentlig er, man fra bestyrelsens 
side vil benytte disse kraftcentre til. Det er ikke helt klart, hvor kraftcentrene sætter ind. 
Spurgte til, om det var et niveau mellem klubberne og den absolut topelite, eller det er 
geografisk bestemt. Spurgte til, om hvilke opgaver bestyrelsen ser kraftcentrene skal løse, 
og hvordan klubberne kan løse opgaven? 

 
HVN: Der er et behov for en evaluering med Københavns Skiklub omkring det forløb, der har 
været i kraftcenteret det forgangne år. Her skal det evalueres, hvilke aktiviteter der er foregået, har 
det givet et løft rent sportsligt, og hvad har det kostet?  Når resultatet er kommet, har vi en bedre 
forudsætning for at sige, hvad der mangler. Det er ikke en hemmelighed, at bestyrelsen gerne vil 
have et kraftcenter i Jylland. Dette fordrer, at man kan skabe en kritisk masse af atleter i Jylland.  

 
� Finn Svendsen, Skiklubben Hareskov spurgte til, om der på hjemmesiden ligger et 

kommissorium for disciplinteams, så man kan se, hvilke opgaver der rent faktisk løses/skal 
løses? 
Havde en kommentar omkring skimagasinet; det kunne være rart med en skarpere 
klubvinkel i artiklerne. 
Ydermere ville Finn vide, om der foreligger et prospekt omkring gymnasietilbuddet? Mente, 
at hvis der gjorde, så havde han ville publicere det for 2-3 måneder siden, da klubbens unge 
skulle lede efter gymnasium. 
Omkring skiuddannelsen og Den Danske Skiskole ville det være rart med mere fokus på 
klubberne. Der savnes en klubvinkel på instruktøruddannelserne.  

 
HVN: Ved opstart af disciplinteams var der tre hovedopgaver. Det ene var, at man ville have et 
videnscenter, hvor alt om kultur, udstyr, teknik, konkurrencer og så videre fremgik, dette har man 
dog aldrig fået lavet. I stedet for dette har bestyrelsen valgt at lave en vidensbank i form af en liste 
over kontaktpersoner med forskellige ressourceområder inden for disciplinerne. Denne opgave er 
blevet pålagt udviklingskonsulent Tom Jensen. Hvis der er behov for breddeaktiviteter i 
disciplinteams, må dette vendes med udviklingskonsulenten, så Tom kan være med til at 
koordinere det.  
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Angående klubvinkel på medlemsbladet, så kan det lade sig gøre. I nogen omfang er det 
journalister, Henrik Fritzen, eller en helt anden, der har kunnet iagttage et arrangement og dermed 
kommet hjem med fotomateriale. I det omfang man kan levere materiale med klubvinkler inden for 
den samme mængde penge, så gøres det gerne. 
 
Der er flere ting omkring DTUs samlede virksomhed, som skal op på evalueringsmøde, og her vil 
ønsket om, at det skal være mere målrettet for klubberne, blive viderebragt. En del af DTUs 
virksomhed er blevet anvendt af klubberne og medlemmerne i de enkelte klubber.  
Der skal ikke være nogen tvivl om, at forbundets hovedformål ved at have DTU er at kunne tilbyde 
uddannelser, der tilgodeser klubbernes behov. 
 
Der er ikke noget prospektmateriale omkring gymnasiet. Dem, der måtte have en interesse i det, 
kan tage fat i Kenneth Bøggild, som kan formidle det, der ligger i forhåndsaftalen med 
Falkonergården. 

 
� Malou Lemgart, CARC har en datter, der har søgt ind på Falkonergården og også fik ja, 

men valgte dog et andet tilbud. Støtten, man fik fra Team Danmark, forbundet og 
Falkonergården, har været rigtig god, men hvis man virkelig vil eliteskiløb og bo i Danmark, 
så er det meget svært. Der er andre bedre tilbud i udlandet. 

� Torben Hartmann, Århus Skiklub, som det fremgår af regnskabet, er det en tredjedel af 
forbundets samlede indtægter, der bruges til disciplinteams. Han ville derfor gerne vide, 
hvilken økonomisk styring, der er omkring dette.  

 
HVN: Det er op til hvert enkelt disciplinteam, hvor meget elitearbejde og konkurrenceafvikling skal 
fylde. Når det udgør en så stor del af budgettet, er det på baggrund af et ønske fra 
repræsentantskabet, at forbundets penge bliver rettet mod sporten.  

 
� Frede Johansen, Vejle Skiklub undrede sig over det faktum, at disciplinteams ikke laver 

breddearbejde. Frede har tidligere kontaktet forbundet og fik at vide, at der var taget 
beslutning om, at breddearbejdet tog forbundet sig af. Det medvirker ikke til, at man i 
disciplinteamet selv vil gøre et stykke arbejde.  

 
Der var ikke yderligere bemærkninger.   
 

E. Fremlæggelse af budget 
Budgettet foreligger for periode 2010-2011, hvor der påregnes 1.700.000 millioner kroner i tilskud 
fra DIF, klubindtægter på 479.000 kroner. Øvrige indtægter i 2009 var på 2.131.000 kroner, hvilket 
blandt andet skyldes OL. Den samlede indtægt budgetteres til 4.399.000 kroner, hvilket er et plus 
på 37.000 kroner i forhold til 2009. Bestyrelsen budgetterer med en fortsat genopbygning af 
forbundets egenkapital, så der budgetteres med, at egenkapitalen i 2014 rammer 400.000-450.000 
kroner.  
  
Der var ingen kommentar til budgettet. 
 
 

F. Behandling af indkomne forslag, herunder forslag til kontingentets grundbeløb og 
minimumsbeløb per klub, samt eventuelt bladkontingent. 

Der var ingen indkomne forslag. 
 
Der foreslås et uændret klub- og bladkontingent for det kommende år. Kommer der 
portoændringer/stigninger, så vil det ikke være utænkeligt, at der kommer forslag til ændring i 
kontingentsatserne til næste år.    

 
Dette gav ikke anledninger til bemærkninger.  
 

G. Valg af formand (ulige årstal) 



 14

Ikke på valg. 
 

HVN fik ordet til en indledende bemærkning. 
Der har siden 2006 været kontinuitet i bestyrelsesarbejdet, og to tredjedele af 
bestyrelsesmedlemmerne har arbejdet i bestyrelsen siden 2006. Det er godt med kontinuitet, men 
det er også godt, at bestyrelsen også forstår at skifte ud i holdopstillingen en gang imellem. 2010 
er et år, hvor der kigges fire år frem, og vi skal derfor tilsikre, at de udskiftninger, der foretages i 
holdopstillingen, gør, at bestyrelsen sikrer kontinuitet. 
 
At bestyrelsen indstiller Henrik Neelmeyer som næstformand, er et udtryk for, at det er planen, at 
han opstiller som formand til næste år (2011).  HVN mener, forbundet og bestyrelsen er et sted nu, 
hvor HVN med god samvittighed kan trække sig lidt i baggrunden. En del af planen er også at få 
delt betydende opgaver ud i en bredere kreds af bestyrelsesmedlemmer.  
 
En fuld liste kunne præsenteres. Det er ikke i alle år, det har kunnet lade sig gøre.  
 

H. Valg af næstformand (lige årstal) 
Henrik Neelmeyer blev indstillet af bestyrelsen for en etårig periode. Leo Libak Nielsen udtræder 
efter eget ønske. 
 

I. Valg af kasserer (lige årstal) 
Nis J. Bennetsen genopstiller for en toårig periode. 
Dertil kommenterede Nis, at han efter de to år gerne ville trække sig som kasserer. Han har til den 
tid varetaget opgaven i otte år og har været glad for det, men mener, at opgaven nu skal 
overdrages til en anden, der måske har mere fokus på sporten. 
 

J. Valg af to bestyrelsesmedlemmer (ulige år) 
To bestyrelsesmedlemmer er udtrådt af bestyrelsen uden for tur, derfor skulle der vælges to nye, 
der kunne varetage posten for den resterende del af valgperioden. Anja Bolbjerg og Stephan 
Ghisler udtræder efter eget ønske. 
Anna Harboe opstilles af bestyrelsen og Skiklubben Hareskoven. Philip Saerens opstilles af 
bestyrelsen, begge for den resterende del af perioden. Begge er på valg i 2011.  
 

K. Valg af to bestyrelsesmedlemmer (lige år) 
Nikolaj Fjellvang-Sølling blev genvalgt. Lars K. Madsen blev forfremmet til bestyrelsesmedlem. 
Begge valgt for en toårig periode.   
 

L. Valg af to bestyrelsessuppleanter (for 1 år) 
Nils J. Knudsen og Henrik S. Jensen, begge opstillet af bestyrelsen vælges for en etårig periode.  
 

M. Valg af revisor (ulige år) 
Ikke på valg. Torsten Sandorff fortsætter.  
 

N. Valg af en revisorsuppleant (for 1 år) 
Christian Aarosin genvalgt.  
 

O. Valg af formand til ordens- og amatørudvalget (lige årstal) 
Ikke på valg. 
 

P. Valg af to medlemmer til ordens- og amatørudvalget (lige årstal) 
Bestyrelsen indstillede Mogens Feldfoss og Erland Pedersen, begge valgt for en toårig periode.  
 

Q. Valg af en suppleant til ordens- og amatørudvalget (for 1 år) 
Bestyrelsen indstillede Bente Nielsen for en etårig periode. 
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R. Eventuelt 
 

� Frede Johansen, Vejle Skiklub benyttede lejligheden til at uddele invitationer til et rulleski-
skydningsarrangement for børn (aktiviteten kan ses på www.skiportal.dk – 
aktivitetskalenderen)  

 
� Minna Riis, Ganløse Skiklub spurgte til, hvad status var på instruktøruddannelser i de 

øvrige discipliner.  
 
HVN: I årets løb er der blevet gennemført langrends- og rulleskiinstruktøruddannelse. Telemark 
har også været afviklet. Det eneste, der ikke har været afviklet, er snowboard. Man vil gerne have 
samlet alle instruktøruddannelserne i DT-U, og bestyrelsen mener, at man er ved at være i mål 
med dette. Der skal laves en fornyet og forstærket indsats på trænerdelen for at hverve nogle 
kursister.   
Et af hovedformålene ved evalueringsmødet med DT-U er at få forstærket uddannelserne, så det 
rummer alle discipliner.  

 
� Torben Hartmann, Århus Skiklub opfordrede til en synlighed af udgifter og indtægter i 

disciplinteams. Mente, at det skulle oplyses til repræsentantskabet og henviste til den nye 
Selskabslovgining.  

 
HVN: DSkiF følger Kulturministeriets bekendtgørelse og har ikke af idrættens egen revision, 
ekstern revisor KPMG, modtaget anmærkninger til de forelagte regnskaber. På dette gundlag 
opererer forbundet dermed på økonomisk ”sikker grund”, men hvis repræsentantskabet vil 
pålægge bestyrelsen en yderligere kontrolvirksomhed i forhold disciplinteams eller andet, er det 
muligt ud over det, der er i Kulturministeriets bekendtgørelse. Repræsentantskabet må, i givet fald 
der ønskes en udvidet kontrolvirksomhed, også tage stilling til den ekstra omkostning, der vil være 
forbundet med det.   

 
SG takkede for god ro og orden.  
HVN takkede SG for at dirigere slagets gang på en god og hensigtsmæssig måde med en 
afsluttende bemærkning vedrørende de afgående bestyrelsesmedlemmer: 
 
Vi måtte i perioden sige farvel til tre bestyrelsesmedlemmer, Stephan Ghisler, Anja Boldbjerg og 
Leo Libak Nielsen.  
Stephan Ghisler, som blev valgt ved sidste repræsentantskabsmøde, har måttet erkende, at hans 
erhvervs- og familiemæssige forpligtigelser var af et omfang, så han ikke kunne yde den indsats, 
han gerne ville.  
Anja Bolbjerg, der blev valgt for tre år siden, bosatte sig i Frankrig, hvilket har været en udfordring 
både for hende og for bestyrelsen, når der skulle koordineres møder. Anja har ydet en stor indsats 
op imod OL i forhold til elitepolitikken. Hun besluttede at meddele inden bestyrelsesseminaret, at 
hun ikke længere kunne være med i bestyrelsessammenhæng. 
Leo Libak Nielsen blev valgt ind i bestyrelsen tilbage i 2003 og senere valgt som næstformand. 
Derudover har Leo været kontaktperson til Telemark siden 2006 og har været medlem af 
økonomiudvalget fra 2006-2009. Der er ingen tvivl om, at Leos hjerte banker for 
konkurrencesporten og aktiviteterne på Hafjell. Leo har været en vigtig eksponent i bestyrelsen i 
forhold til klubberne og deres behov. HVN takkede Leo for sin tid i bestyrelsen og ønskede ham 
held og lykke.   
 
Leo takkede og fortalte, at det godt kan være, at han har trukket sig fra bestyrelsen, men ikke ud af 
skisporten. Leo står foran en milepæl arbejdsmæssigt, hvor meget af energien vil blive lagt, og det 
har derfor været nødvendigt at trække sig ud af bestyrelsen. 

 
Mødet blev derefter afsluttet. 
 
Referent: Malene V. Henriksen 
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Godkendt den 8. juli 2010 af: 
 
Formand Henrik V. Nørgaard 
Dirigent: Søren Gøtzsche 


