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Referat af bestyrelsesmøde den 9. november 2019 klokken 10:00-16:00 
 
Deltagere: 
Anna Harboe Falkenberg (AH), Asger Fischer Mølgaard (AFM), Lykke Mulvad Jeppesen (LMJ), Anne-Mette 
Markussen (AMM), Anne Rønning Boye-Møller (ABM), Jes Knudsen (JK). 
Udenfor bestyrelsen: Henrik Oksholm (HOK), Kenneth Bøggild (KB). 
 
Afbud: 
Kuno Brodersen (KUB), Kim Valentin (KV), Michael Rahbek Schmidt (MRS), 
 
Sted: DSkiFs mødelokale 
 

(I parentes afsat tid) 

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. 
a. DSkiFs fireårige strategiaftale med DIF, opfølgning på tidligere henvendelse fra DIF  
b. Opdatering af forretningsordenen 

i. Dato for afholdelse af DSkiFs repræsentantskabsmøde 2020, søndag den 3. maj 
2020. 

 
4. Behandling af sager til drøftelse og beslutning, herunder behandling af mødets tema. 
 
4.a.: Tema 1: Væsentligste udfordring i DSkiF på kort og lang sigt i forhold til implementeringen af 
DSkiFs fireårige strategiaftale med DIF: Rekruttering: 

• Status 
• Udfordringer 
• Muligheder 

 
4.b.: Tema 2: Mål for bestyrelsens arbejde, herunder arbejdsopgaver, hvordan arbejder vi sammen som 
bestyrelse, klubberne, den professionelle organisation, eksterne samarbejdspartnere etc. 
 
4.c.: Konstituering af bestyrelsen, herunder fordeling af opgaver/udvalg (emne udskudt fra 
bestyrelsesmøde den 10. september 2019) 

 
4.d.: Fastlæggelse af form, tidsforbrug og foreløbigt indhold i DSkiFs bestyrelsesseminar. 
 
4.e: Godkendelse af budget 2020 

 
       Frokost (45 min.): 12:15 

 
5. Sager til drøftelse, herunder orientering fra udvalgene ved kontaktpersonerne. 

 
5.a.: Forbundet og elitearbejdet. 

• AKD-beføjelser 
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• Hvem er kontaktperson for eliten i bestyrelsen? 
• Transparens om udtagelseskrav og økonomi 
• Status på etablering af Nordisk Kraftcenter 

 
5.b.: Kommunikation og transparens indadtil og udadtil 

• Synlighed om strukturer, præmisser, indsatsområder, hjemmesiden, organisation 
 

5.c: Status vedrørende udarbejdelse af DSkiFs gameplan. 
(Oprindelig til endelig godkendelse, men projektet er ikke i et stade, så endelig godkendelse er mulig) 
 
5.d: DSkiFs samværspolitik version 1 

 
6. Orientering fra driften/kontoret. 
 
6.a.: Klubbesøg i efteråret 
 
6.b.: Copenhill 

 
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. 
AH åbnede mødet med forslag om, at emner vedrørende Alpint Kraftcenter Danmark, qua KUBs afbud, blev 
behandlet i separat fokusgruppe. Ændringen til dagsorden blev godkendt, dog ønskede bestyrelsen 
drøftelse af emnet ud fra et overordnet perspektiv, herunder de underliggende punkter. 
 
Konklusion/beslutning: 
Dagsorden og tilhørende orienteringsbilag blev godkendt med den foreslåede justering. 
 
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat af seneste møde. 
Ingen bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste bestyrelsesmøde.  
 
3. Opfølgning på sager behandlet i forretningsudvalget. 
 
a. DSkiFs fireårige strategiaftale med DIF, opfølgning på tidligere henvendelse fra DIF  
KB gennemgik den henvendelse, som var kommet fra DIF angående manglende målopfyldelse vedrørende 
rekruttering, og DIFs opfordring til, at DSkiF startede en dialog med DSkiFs DIF-konsulent med sigte på en 
eventuel justering af målsætningen. Henvendelsen var behandlet i forretningsudvalget. 
 
Kommentar: 
Det er vigtigt, at DSkiF og DIF er enige om den samlede målsætning, herunder at rekrutteringen sker ved 
klubudvikling. Der er øget medlemsoptag/fastholdelse i de klubber, som har haft besøg, og hvor indsatser 
til styrkelse af klubberne er identificeret. 
 
Konklusion: 
KB fortsætter dialogen med DIF med sigte på, at den forskydning i medlemsoptag, som der ser ud til at 
være, også afspejles i DIF-aftalen, således at målfastsættelsen opgjort i CFR-registreret parallelforskydes et 
år. 
 
b. Opdatering af forretningsordenen. (Dato for afholdelse af DSkiFs repræsentantskabsmøde 2020, søndag 
den 3. maj 2020). 
 
Beslutning: 
Den foreslåede dato den 3. maj 2020 for afholdelse af DSkiFs repræsentantskabsmøde 2020 blev godkendt 
og skal i henhold til DSkiFs love formidles. 
 
4. Behandling af sager til drøftelse og beslutning, herunder behandling af mødets tema. 
 
4.a.: Tema 1: Væsentligste udfordring i DSkiF på kort og lang sigt i forhold til implementeringen af DSkiFs 
fireårige strategiaftale med DIF: Rekruttering (60 min.): 

• Status 
• Udfordringer 
• Muligheder 

 
AH åbnede dages tema 1 med fokus på, hvad der er DSkiFs væsentligste udfordring. DSkiF leverer ikke på 
det spor, som omhandler rekruttering.  
Der har, bl.a qua problemstillingen med Telemarkforum og forsinkelsen af medlemsoptag, ikke været den 
planlagte medlemsøgning.  
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Målsætningen var +500 medlemmer i 2018. DSkiF havde ikke medlemsfremgang i 2018, men fastholdt 
2017-niveauet. DSkiF overperformer på to af de fem spor (Sport & Elite samt Internationale spor). Dette 
afspejles ikke i DIFs samlede vurdering af DSkiFs indsats med implementering af den fireårige strategiaftale. 
Indsatserne vedrørende spor 1, fortrinsvis klubudvikling som skal skabe medlemsvæksten, følger planen, 
men indsatsen afspejles ikke i CFR-registret, udover at der i de klubber, hvor udviklingsforløb er igangsat, 
kan ses medlemsvækst.  
Det er en brændende platform for DSkiF og væsentligste indsatsområde at sikre klubudviklingen, så DSkiF 
støtter klubberne i deres arbejde med at fastholdelse eksisterende medlemmer og rekruttere nye 
medlemmer. 
 
KB redegjorde herefter for de tidligere medlemshvervningsprojekter, indsatser, fokusområder samt 
resultater.  
Ligeledes var der en gennemgang af de indsatser, som ser ud til at virke, samt en status på de 
undersøgelsesområder, som var identificeret på tidligere bestyrelsesmøde vedrørende medlemskaber. 
 
Undersøgelsesområder vedrørende eksisterende fastholdelse- og rekrutteringsindsats: 
DDS-kurser: Er alle deltagere medlem af en skiklub under DSkiF? 96 procent var registreret som 
medlemmer af en aktiv skiklub under DSkiF. De resterende 4 procent var medlemmer af en inaktiv klub 
(DS29). 
Vasaløbsdeltagere: Er alle deltagere medlem af en skiklub under DSkiF? Ja, deltagerne er medlem af en 
aktiv klub under DSkiF. 
 
Øvrigt, som er igangsat med sigte på hurtige resultater: 
Slogan/oneliners: 

Boost dit skiløb/Meld dig ind i en skiklub og blive bedre til at stå på ski: Skiklubbernes budskaber stemmer 

ikke overens (visuelt og indhold/beskrivelse) med DSkiFs budskab. 

Øvrigt igangsat, men ingen synlige umiddelbare effekter: 

Kommunikation om skiklubberne via sociale medier: 

• Vi ser ikke, at det skaber umiddelbar effekt eller høster kommentarer, likes eller andet. Ligeledes så 

genposter skiklubberne ikke opslagene. 

Kommentar: 
Klubberne er de væsentligst aktiver i forbindelse med udviklingen af skisporten. Målsætningen handler om 
at skabe flere medlemmer for at sikre sportens udvikling. Væksten skal ske i de klubber, som er motiveret 
til at optage flere medlemmer. Det er vigtigt, at indsatsen sker, hvor der er skiløbere. Væksten skal ske ved 
at styrke klubindholdet, så klubberne styrkes og ikke blot øger medlemsomsætningen. Fastholdelse er 
bærende for indsatsen sammen med klubberne. Samarbejdet på tværs af idrætter skal styrkes. I det 
nuværende projekt skal vi ikke gentage de ting, som ikke virkede tidligere, men lære af disse indsatser. 
Rekruttering og fastholdelse sker ikke ved et quick fix, men kræver en betydelig indsats ude i klubberne 
støttet af DSkiF. Klubudviklingen skal ske via forstærkelse af de aktiviteter, som allerede virker i klubben, 
fremfor implementering af en masse nye aktiviteter i klubberne.  
 
Herefter diskuterede bestyrelsen konkrete mulige indsatser indenfor rekrutteringssporet. 
 
Værktøjskasse – hvad kan den indeholde: 
Kommunikation/hvordan styrkes kommunikationen? 

• Overordnede budskaber 
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• Ensretning af budskaber 
o Sikre lokal kommunikation 
o Samarbejde med andre sportsgrene 
o Samarbejde på tværs af skiklubber 
o Skabe dialog med interne influencers 
o Skabe kontakt til eksterne influencers 

 
Administrativ support: 
Vejledning i indberetning, så klubberne indberetter i henhold til DIF-regler.  
 
Ide: 
Rabataftale i forbindelse med eksisterende medlemskab af en idrætsklub under DIF ved dobbelte 
medlemskaber.  
 
Værktøjskassen, ide til muligt indhold: 

• Ensretning af budskaber 
• Husk virksomhederne 
• Samarbejde med andre sportsgrene 
• Indrapporteringshjælp 
• Member – get – member kampagner 
• Kommunikation i lokalområdet 
• Fælles tur epå tværs af klubber 
 

 
 
Mund til øre: 
Lav kampagne for at eksisterende skiklubmedlemmer er med til at skabe opmærksomhed omkring 
fordelene ved medlemskab af en skiklub. 
 
Kommunikation: 
DSkiF skal sikre, at der bredt formidles til skidanmark, at der findes skiklubber. 
 
Sommerskole: 
Uge 27. Klubberne skal opfordres til at indgå i kommunesamarbejder om lokale sommerskoler i uge 27 
samt have et optagelsesprogram. 
 
Skiuddannelse: 
DDS skal promoveres, så det tydeliggøres, at DDS er vejen til at blive instruktør på tværs af discipliner. 
 
Fælles DM: 
Mål 2021: fælles DM (nedsættelse af en arbejdsgruppe, politisk forankret). 
 
Skiskydning: 
Skabe en underafdeling i skytteklubber, som sikrer optagelse af IBU-aktive medlemmer i enten 
eksisterende skiklubber eller som underafdelinger i den IBU-aktive skytteklub. 
 
I skiklubben: 
Skabe øget indblik i, at der er flere skidiscipliner, det vil sige for eksempel den ugentlige barmarkstræning 
med fokus på flere skidiscipliner. 
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Fondsansøgninger: 
DSkiF skal igangsætte fondsansøgninger, så der skabes øget økonomi og derved lokale aktiviteter i 
skiklubberne, som skal understøtte fastholdelse og rekruttering.  
 
Indmeldelse: 
Indmeldelse i klubberne skal gøres enklere og mulighed tydeligere. 
 
Generel klubudvikling: 
DSkiF skal i klubudviklingsprojekterne også understøtte klubberne i deres løbende generationsskifte, så 
klubberne ikke rammes af aktivitetsnedgang for eksempel på grund af manglende frivillige eller bestyrelser, 
som ikke er aktive.  
 
Fastholdelsesprojekt: 
Der skal i udviklingsprojekterne være fokus på fastholdelse. 
 
Trænere: 
Det skal være enklere at kunne indhente inspiration til den daglige træning. 
 
Konklusion/beslutning: 
Sekretariatet kvalificerer bestyrelsens input og indarbejder dem i spor 1 og 2 (rekruttering/klubudvikling). 
Der etableres en politisk forankret arbejdsgruppe med fokus på rekruttering. 
På DSkiFs hjemmeside og Facebook skal der ske en tydeliggøres af, at rekruttering er hovedfokus.  
 
4.b.: Tema 2: Mål for bestyrelsens arbejde, herunder arbejdsopgaver, hvordan arbejder vi sammen som 
bestyrelse, klubberne, den professionelle organisation, eksterne samarbejdspartnere etc. 
 
AH åbnede emnet med en kort motivering af emnet. Bestyrelsen skal have fokus på det strategiske niveau, 
og sekretariatet skal være udførende på de strategiske forhold. De opgaver, som er udliciterede til for 
eksempel kraftcentre, skal bestyrelsen kunne følge op på via de udarbejdede rammeaftaler, samt 
opgaverne er styret af DSkiFs politikker.  
 
Kommentar/konklusion:  
Bestyrelsen skal i sin arbejdsform sikre, at DSkiFs overordnede målsætninger nås, samt at der er politikker, 
som understøtter den frivillige organisation. Bestyrelsen skal i sit virke arbejde for alle discipliner og derved 
sikre udviklingen af skisporten tværdisciplinært. 
 
4.c.: Konstituering af bestyrelsen, herunder fordeling af opgaver/udvalg (emne udskudt fra 
bestyrelsesmøde den 10. september 2019 (30 min.)) 
 
Bestyrelsen bekræftede sine konstituerende: 

• Alpin Kraftcenter: Kuno Brodersen 
• IBU: AFM 
• DDS: AMM 
• Gameplan: AHF, KBU, LMJ, ABM 
• Internationalt arbejde: AHF 
• Forretningsudvalget: AHF, KBU, KB 
• Langrend/rulleski: Anne Boye-Møller 
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4.d.: Fastlæggelse af form, tidsforbrug og foreløbigt indhold i DSkiFs bestyrelsesseminar (20 min.) 
 
KB åbnende emnet med en introduktion til foregående års bestyrelsesseminar, herunder en afvejning af 
tidsforbrug kontra aktive møde timer.  
 
Kommentar: 
Det er vigtigt, at seminaret fungerer effektivt, og der ikke er for meget inaktiv rejsetid. Skal der rejses, skal 
rejsetiden som udgangspunkt kunne benyttes til at diskutere emner, for eksempel som 
bestyrelsesseminaret i foråret, hvor seminaret blev indledt på DFDS-båden. Inspiration udefra er med til at 
kvalificere seminaret, men inspirationen skal give mening i forhold til seminarets hovedtema. Der er 
nationer, som lykkes sportsligt, og det kunne være interessant at undersøge/få inspiration til, hvordan de 
lykkes med dette. 
 
Konklusion: 
Der nedsættes en arbejdsgruppe til udarbejdelse af forslag til indhold i bestyrelsesseminaret 2020: 
AH 
KUB 
KB 
Dato for seminaret: Den 12.-15. marts 2020 (klokken cirka 15:00)  
Seminaret afvikles som et internat. 
 
4.e: Godkendelse af budget 2020 (10 min.) 
KB fremlagde budget 2020, hvor der ikke var sket nogle justeringer i forhold til førstebehandlingen på 
tidligere bestyrelsesmøde. 
 
Kommentar: 
Ingen kommentar til det fremlagte budget. 
 
Konklusion: 
Budget 2020 blev godkendt til formidling i henhold til DSkiFs love. 
 
5. Sager til drøftelse, herunder orientering fra udvalgene ved kontaktpersonerne. 
 
5.a.: Forbundet og elitearbejdet: 

• AKD-beføjelser 
• Hvem er kontaktperson for eliten i bestyrelsen? 
• Transparens om udtagelseskrav og økonomi 
• Status på etablering af Nordisk Kraftcenter 

 
ABM motiverede emnet. Bestyrelsen mødes af henvendelser fra klubber og frivillige, som peger på nogle 
forhold i AKD, der skaber utilfredshed og træthed i skimiljøet. Bestyrelsen er ansvarlig overfor skiklubberne 
og skal sikre, at der skabes synlighed om de forhold, som pågår i DSkiF og AKD, herunder de sportslige og 
økonomiske forhold.  
 
Kommentar: 
Bestyrelsen har ansvar for den udarbejdede rammeaftale. Bestyrelsen skal være opgavestillere og følge op 
på de opgaver, som er aftalt til løsning i kraftcentrene. 
Bestyrelsen skal behandle de principielle forhold og sikre, at bestyrelsens samlede holdninger bæres ind i 
kraftcentrene, dels via opfølgning og evt. justering på rammeaftalerne, men også via de politiske 
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kontaktpersoner. Gameplanen skal være med til at beskrive og skabe klarhed over de opgaver og den 
rollefordeling, som er i DSkiF, kraftcentre og klubber. 
Der skal skabes transparens i beslutningsprocesserne omkring de indsatser, som er i DSkiF. Bestyrelsen skal 
ikke behandle enkelte sager, men skal sikre, at de politiske rammer, sportslige målsætninger og krav, 
økonomi samt rolle- og mandatfordeling er klart definerede, så bestyrelsen kan bakke op om den generelle 
organisation. 
 
Konklusion: 
Markante forslag til ændringer i for eksempel udtagelse til hold eller indførelse af specielle sanktioner og 
regler skal præsenteres for DSkiFs bestyrelse af den politiske kontakt, således at bestyrelsen er oplyste om 
baggrunden for ændringerne.  
Ændringer i udtagelse og specielle sanktioner i kraftcentre skal følge DSkiF love, politikker, strategier og 
vejledninger. 
Der skal udarbejdes en opdateret elite & talent politik, som afspejler den organisering som er, herunder 
følger principperne i den vedtaget elitestrategi fra foråret 2019. 
Kendskabet til de sportslige og økonomiske forhold aftalt mellem DSkiF og kraftcentre skal udbredes til 
ikke-medlemsklubber, og kommunikationen skal være transparent og ske rettidigt via hjemmesider mm.  
 
5.b.: Kommunikation og transparens indadtil og udadtil 

• Synlighed om strukturer, præmisser, indsatsområder, hjemmesiden, organisation. 
ABR motiverede emnet. I DSkiF sker der ekstremt mange aktiviteter, som alle er med til at udvikle 
skisporten. Mange af disse aktiviteter og indsatser er meget dårligt kommunikeret, hvorved at for eksempel 
klubber, som ikke er direkte involveret, har svært ved at se, hvad der arbejdes med i forbundet, samt hvor 
og hvordan klubberne kan få hjælp og støtte. Det er naturligvis klubbernes ansvar at holde sig opdaterede, 
men det er DSkiFs ansvar at sikre, at informationen er tilgængelig. 
 
Kommunikation: 
Der skal ske tydeliggørelse af, hvad det er, DSkiF og DDS tilbyder klubberne, for eksempel via indsatserne 
fra strategiimplementeringen via DSkiFs hjemmeside. 
 
Konklusion: 
På DSkiFs hjemmeside og Facebook tydeliggøres, hvilke indsatsområder som er i fokus, samt information 
om hvor klubberne kan få støtte og hjælp. Der skal findes en bedre og mere tydelig måde at kommunikere 
med klubberne end den nuværende klubmail. 
 
5.c.: Status vedrørende udarbejdelse af DSkiFs gameplan. 
(Oprindelig til endelig godkendelse, men projektet er ikke i et stade, så endelig godkendelse er mulig). 
AH redegjorde kort for progressionen i udarbejdelse af DSkiFs gameplan, herunder input fra det afholdte 
inspirationsmøde i Sölden. Ligeledes refererede AH fra det afholdte møde i langrendsgruppen. 
 
Konklusion: 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
5.d.: DSkiFs samværspolitik version 1 
KB redegjorde for arbejdet med udvikling af DSkiFs samværspolitikker, samt hvorfor at de var udarbejdet. 
 
Konklusion: 
Bestyrelsen godkendte de fremlagte samværspolitikker. 
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6. Orientering fra driften/kontoret. 
 
6.a.: Klubbesøg i efteråret. 
KB orienterede om de kommende klubbesøg. 
 
6.b.: Copenhill 
KB orienterede om samarbejdet med Copenhill, herunder det planlagte møde. 
 
7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde. 
 
8. Er næste mødedato OK? 
KB fastsætter et møde med Hobro Skiklub med deltagelse af en eller flere repræsentanter fra DSkiFs 
bestyrelse. 
 
 


