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Referat af bestyrelsesmøde den 10. september 2019 klokken 17:30-20:30 
 
Deltagere: 
Anna Harboe Falkenberg (AH), Kuno Brodersen (KUB), Asger Fischer Mølgaard (AFM), Lykke Mulvad 
Jeppesen (LMJ), Jes Knudsen (JK). 
Udenfor bestyrelsen: Henrik Oksholm (HOK), Kenneth Bøggild (KB). 
 
Afbud: 
Anne-Mette Markussen (AMM), Anne-Rønning Boye-Møller (ABM), Kim Valentin (KV), Michael Rahbek 
Schmidt (MRS). 
 
Sted: DSkiF mødelokale 
 

Dagsorden: 

1. Åbning af mødet, herunder godkendelse af dagsorden og bilag  
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat af seneste møde 
3. Opfølgning på sager behandlet i forretningsudvalget 
4. Behandling af sager til drøftelse og beslutning, herunder behandling af mødets tema 
4.a: Godkendelse af forretningsorden og årshjul for bestyrelsen 2019/2020 
4.b: Godkendelse af forslag til ”Grundlag for god ledelse” 
4.c: Godkendelse af budgetforudsætningerne for budget 2020 
4.d: Godkendelse af forslag til økonomiafrapportering 
4.e: Konstituering af bestyrelsen, herunder fordeling af opgaver/udvalg, samt diskussion af bestyrelsens 
samarbejdsplatform 
4.f: Behandling af mødets tema: Rekruttering 
4.g: Godkendelse af IBU-oplæg 
5. Sager til drøftelse, herunder orientering fra udvalgene ved kontaktpersonerne 
5.a: Status vedrørende udarbejdelse af DSkiF Gameplan 
5.b: DSkiF samværspolitik ver. 1 
6. Orientering fra driften/kontoret 
7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde 
8. Er næste mødedato OK? 
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Referat: 
 
1. Åbning af mødet, herunder godkendelse af dagsorden og bilag. 
Mødet startede med en kort ”bordet rundt” siden sidste møde, som var DSkiFs repræsentantskabsmøde. 
 
LMJ løftede et spørgsmål vedrørende klasse/aldersinddelingen i nationale konkurrencer. Bestyrelsen vil, via 
sekretariatet, løfte spørgsmålet overfor de nedsatte konkurrencekomiteer. HOK er ansvarlig for opfølgning 
på spørgsmålet. 
 
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat af seneste møde. 
Ingen bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste møde (repræsentantskabsmødet). 
 
3. Opfølgning på sager behandlet i forretningsudvalget. 
Bestyrelsen blev, udenfor referat, orienteret om den verserende sag, samt de tiltag som er sat i gang. 
Bestyrelsen blev ligeledes udenfor referat orienteret om den aktuelle ressourcefordeling på sekretariatet 
og de tilhørende mulige tiltag. 
 
Konklusion/beslutning: 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og tilsluttede sig de igangsatte tiltag. 
 
4. Behandling af sager til drøftelse og beslutning, herunder behandling af mødets tema. 
 
4.a: Godkendelse af forretningsorden og årshjul for bestyrelsen 2019/2020. 
KB fremlagde på vegne af forretningsudvalget forslag til opdateret forretningsorden og tilhørende årshjul. 
 
Bemærkninger: 
Den mere driftsfokuserede dagsorden er en styrkelse af bestyrelsens arbejdsplatform, ligeledes er det 
positivt, at der for de enkelte diskussionspunkter er sat cirkatider på hvert behandlingspunkt. 
 
Beslutning: 
Forretningsordenen og tilhørende årshjul blev godkendt. 
 
4.b: Godkendelse af forslag til ”Grundlag for god ledelse”. 
KB fremlagde på vegne af forretningsudvalget forslag til opdateret ”Grundlag for god ledelse” med fokus på 
de ændringer, som er sket fra 2018/19 til den aktuelle version. Ligeledes blev det formelle grundlag for 
dokumentet gennemgået. 
 
Kommentar: 
Repræsentation til DIF-årsmøder, budgetmøder etc. gælder ikke den samlede bestyrelse. 
 
Beslutning: 
Det fremlagte forslag for ”Grundlag for god ledelse” blev godkendt. 
 
4.c: Godkendelse af budgetforudsætningerne for budget 2020. 
KB fremlagde på vegne af forretningsudvalget og kassereren forslag til budgetforudsætninger og tilhørende 
tidslinje. 
 
Kommentar: 
Ingen kommentar. 
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Beslutning: 
De fremlagte budgetforudsætninger blev godkendt. 
 
4.d: Godkendelse af forslag til økonomiafrapportering. 
KB fremlagde på vegne af forretningsudvalget og kassereren forslag til revideret 
økonomiafrapporteringsmodel. Fokus for den nye model er, at der etableres en opfølgningsmulighed for 
ikke igangsatte budgetterede projekter, så at bestyrelsen sikres en øget indsigt i progressionen i de 
igangsatte projekter. 
 
Kommentar: 
Budgetopfølgning med fokus på væsentlige afvigelser vil styrke bestyrelsens beslutningsgrundlag og 
generelle indsigt i progressionen i strategiimplementeringen. Det er vigtigt, at sekretariatet sikrer den 
daglige økonomihåndtering og tilknyttede opfølgning, så bestyrelsen kan fokusere på det strategiske 
arbejde.  
Forretningsudvalgets mere detaljerede gennemgang og tilknyttede kompetencer er endnu en måde at sikre 
en effektiv arbejdende bestyrelse, ved at ansvar og rollefordelingen internt i bestyrelsen er tydeligt 
beskrevet. 
 
Beslutning: 
Den fremlagte økonomiafrapporteringsmodel blev godkendt. 
 
4.e: Konstituering af bestyrelsen, herunder fordeling af opgaver/udvalg, samt diskussion af bestyrelsens 
samarbejdsplatform. 
 
Kommentar: 
Bestyrelsen skal arbejde målrettet og fokuseret. Der ligger mange opgaver foran bestyrelsen, det er derfor 
vigtigt, at bestyrelsen i den kommende periode tager fat. 
Bestyrelsesarbejdet er: 

• Langsigtet og strategisk 

• Bestyrelsen arbejder tværdisciplinært 

• Bestyrelsen skal arbejdet målrettet, dette ved at bestyrelsen nedsætter internt udvalg til at løse 
specifikke opgaver. 

Det er vigtigt, at bestyrelsen leverer en reel arbejdsindsats og tager ansvar for de politiske udvalg, som 
nedsættes. 
 
Beslutning: 
Fordeling af udvalg og ansvarsområder, udover de ansvarsområder som er fordelt ved de direkte valg, vil 
ske på et senere møde, da bestyrelsen ikke var fuldtallig. 
 
4.f: Behandling af mødets tema: Rekruttering. 
KB indledte emnet med en gennemgang af de udfordringer, som er konstateret i forbindelse med 
rekruttering, herunder de nye observationer, samt en gennemgang af de orienteringsbilag, som var 
fremsendt til bestyrelsen inden mødet. Skiforbundet er presset på opfyldelse af sin medlemsmålsætning. 
 
Kommentar: 
I klubberne, som har øget medlemsoptag, skal findes de fællesnævnere, som præger klubberne på tværs, 
for eksempel vedrørende aktiviteter, synlighed, miks af ture etc. for derved at se, om der er fællesnævnere. 
Der skal, i samarbejde med klubberne, findes en model, så medlemsomsætningen i klubberne nedbringes. 
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Skiforbundet skal sikre, at klubberne får værktøjer til at fastholde klubmedlemmer. Der er klubber, der ved 
nye medlemsformer (passivmedlemskaber) sikrer dialogmuligheden med de medlemmer, som melder sig 
ud af klubben. Der skal skabes synlighed omkring de overordnede konsekvenser af manglende 
målopfyldelse i forhold til DIF af for eksempel medlemstilvækst. Det er vigtigt, at rekrutteringsfokus bæres 
med ind i arbejdsgrupperne, så at det er den bærende værdi for arbejdsgruppens arbejde. Frivilligheden er 
under pres. Skiforbundet skaber øget fokus på dette, så at de frivillige ikke slides op, dels i klubberne, men 
også omkring aktiviteter tættere på Danmarks Skiforbund. 
Øget medlemsrekruttering skal fortsat styrkes ved, i samarbejde med klubberne, at sikre indhold, som gør, 
at medlemmerne finder klubberne attraktive og derved melder sig ind, samt at der sker en øget 
fastholdelse. Dette skal ske i samarbejde med klubberne. 
 
Konklusion: 
Der er ingen nemme løsninger på at skaffe flere medlemmer. Situationen omkring Telemark Forum skal 
afklares politisk, da Danmarks Skiforbund ikke er enig i DIFs konklusion og den deraf følgende 
nulregistrering. 
Sekretariatet skal undersøge de klubber, som har medlemsvækst, samt i samarbejde med klubberne 
undersøge, hvorfor at medlemmer meldte sig ind i klubben (nye medlemmer meldt ind i 2019). 
Rekruttering skal være en grundlæggende værdi i alt, hvad skiforbundet sætter i gang. 
 
4.g: Godkendelse af IBU-oplæg 
AFM gennemgik det fremsendte orienteringsbilag vedrørende den økonomiske fordelingsnøgle for IBU- 
midler, samt de tanker som lå bagved forslaget. 
 
Kommentar: 
Det er vigtigt, at allerede vedtagne principper vedrørende for eksempel egenbetalingsandelen fastholdes, 
når nye discipliner kommer til. I forhold til allokering af midler til for eksempel hotel, rejser etc. skal dette 
afspejle den samlede økonomi i disciplinen, så at de midler, som tilgår disciplinen, bruges til at skabe flere 
langsigtede aktiviteter. I forhold til eventuel indførelse af godtgørelser og satser for tabt arbejdsfortjeneste 
i forbindelse med frivilligt arbejde skal dette diskuteres med udgangspunkt i Danmarks Skiforbunds 
samlede organisation. En disciplin kan ikke beslutte at indføre godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, 
dette uanset disciplinernes forskellighed. Midler, som allokeres, skal bruges til at forstærke aktiviteter i 
klubberne, så at der skabes større grundlag for optag af medlemmer i skiklubber under Danmarks 
Skiforbund. Der skal for aktiviteter være planer for disse, så at der er en sammenhæng mellem den 
investering, som foretages, og det forventede output, som måtte være. Egenbetaling for atleter er et 
bærende princip for allokering af midler, dette uanset om de er medlemsgenererede (klubkontingenter), 
eller det er midler, som udbetales som støtte fra nationale eller internationale hovedorganisationer, 
herunder specielt egenbetaling af tøj, udstyr, ophold etc. 
 
Konklusion: 
IBU-udgiftsallokering blev godkendt, dog blev forholdet omkring godtgørelse i forbindelse med IBU-møde 
og kongresaktiviteter i almindelig arbejdstid udskudt til bestyrelsens senere behandling. 
Ligeledes blev allokeringen betinget af, at de generelle principper i Danmarks Skiforbund overholdes, 
herunder egne betalingsfinansieringsandel (cirka 50/50). 
 
5. Sager til drøftelse, herunder orientering fra udvalgene ved kontaktpersonerne. 
 
5.a: Status vedrørende udarbejdelse af DSkiF Gameplan. 
AH åbnede emnet via en kort gennemgang af processen, som ligger forud for det materiale, som blev 
præsenteret på mødet.  
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Målsætningen er, at der i forhold til bestyrelsens arbejde skal skabes basis for, at bestyrelsen holder det 
strategiske fokus samt sikrer fremdriften i de identificerede projekter.  
Målet med dagens gennemgang er at godkende strukturen, det foreløbige indhold og den tilknyttede 
proces. 
Den endelige form vil blive webbaseret.  
AH gennemgik arbejdet med udviklingen af DSkiF Gameplan, herunder de politiske forhold. 
 
Kommentar: 
Er det ekskluderende, at vi kræver sportslig fokus, og at det er en del af vores værdier? Processuelt er det 
en god ide at præcisere for arbejdsgrupperne og styregruppen, hvad der i det udarbejdede dokument er til 
diskussion, og hvad som er ”låst” og derved ikke til diskussion. 
Det er vigtigt, at hvis der i forbundet tages ansvar for udførelse af opgaver, at disse så også bliver udført 
fuldt professionelt, og at de fornødne kompetencer er til rådighed, enten i forbundet eller via tilkøb af 
ekstern assistance.   
 
Konklusion:  
AH og HOK afvikler et onlinemøde med de ikke tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer med sigte på, at 
der skal foretages en politisk kommentering på den fremlagte gameplan. 
Der vil i U42, Sølden blive præsenteret første draft af DSkiF Gameplan. Vedrørende de disciplinspecifikke 
forhold vil præsentation i U42 have fokus på alpine forhold. 
Bestyrelsen vil være repræsenteret i styregruppen ved AH, LMJ og ABM. HOK deltager på vegne af 
sekretariatet. 
 
5.b: DSkiF samværspolitik ver. 1 
Emnet behandles på næste bestyrelsesmøde. 
 
6. Orientering fra driften/kontoret. 
Ingen bemærkninger til dette punkt. 
 
7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde. 
AH og LMJ deltager FIS-møde i Oslo U37. 
HOK, AH og KB deltager i midyear FIS technical meeting i Zürich U40.  
 
8. Er næste mødedato OK? 
Indkaldelse til bestyrelsesmøder og statusmøder sker via Outlook og i henhold til forretningsordenen. 


