
 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 8. oktober 2019 klokken 17:30-18:30 
 
Deltagere: 
Anna Harboe Falkenberg (AH), Kuno Brodersen (KUB), Asger Fischer Mølgaard (AFM), Lykke Mulvad 
Jeppesen (LMJ), Jes Knudsen (JK) Anne-Mette Markussen (AMM), Anne-Rønning Boye-Møller (ABM), Jes 
Knudsen (JK). 
 
Uden for bestyrelsen: Kenneth Bøggild (KB). 
 
Afbud: 
Kim Valentin (KV), Michael Rahbek (MR) 
 
Sted: SKYPE 
 

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. 
 
3.a. Førstebehandling af budget 2020 

 
4. Behandling af sager til drøftelse og beslutning, herunder behandling af mødets tema. 
 
Ingen emner til behandling. 

 
5. Sager til drøftelse, herunder orientering fra udvalgene ved kontaktpersonerne. 
 
5.a: Status vedrørende udarbejdelse af DSkiFs gameplan i forlængelse af afviklede arbejdsmøder den 6. 
oktober 2019. 

 
6. Orientering fra driften/kontoret. 
 
6.a. Kort status på de afviklede klubinterview med fokus på rekruttering. 
 
7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde. 
 
8. Er næste mødedato OK? 

 
Referat: 
1. Åbning af mødet, herunder godkendelse af dagsorden og bilag. 
AH åbnede mødet, og den fremlagte dagsorden og tilhørende bilag blev godkendt. 

 
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. 
Bestyrelsen diskuterede et emne, som ikke blev optaget til referat. 
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3.a. Førstebehandling af budget 2020. 
KB gennemgik budgetforslag 2020, herunder de aktiviteter, som er indarbejdet i budgettet. Budget 2020 er 
en fortsat rulning af det fireårige budget, som er koblet op på strategiaftalen med DIF.  
 
I forhold til 2019 er 2020-budgettet præget af nedgang i tilskud fra FIS, dette skyldes manglende afvikling af 
FIS-løb samt reducerede antal aktive løbere registret hos FIS. Ligeledes er DSkiF nu negativt ramt på 
indtægterne vedrørende klubkontingenter, da der ikke har været væsentlig tilgang af nye medlemmer i 
klubberne. 
 
Kommentar: 
Rekruttering er en udfordring, som skal have sekretariatets og bestyrelsens fulde fokus, herunder skal 
medarbejderresurserne på sekretariatet allokeres til denne opgave, så det er sekretariatets hovedfokus, 
indtil indsatserne i klubberne begynder at generere flere medlemmer. Det er vigtigt, at de økonomiske 
midlerne bruges, der hvor det giver mening, og hvor det understøtter rekruttering. Det er for eksempel nok 
næppe sandsynligt, at der vil ske en væsentlig numerisk vækst i antal aktive konkurrenceløbere. Målet er at 
skabe basis i klubberne for flere medlemmer og fastholdelse af eksisterende, og ved flere medlemmer vil 
der forventeligt også komme flere aktive konkurrenceløbere. Fordelingen af sportslige tilskud skal afspejle 
de aktiviteter, som er, så at DSkiFs tilskud forstærker aktiviteterne. Aktivitetstilskuddet skal være et tilskud 
til eksisterende aktiviteter. Der skal i de enkelte kraftcentre genereres egen økonomi, hvor målsætningen 
er, at 50/50-støtten fra Danmarks Skiforbund er med til at skabe aktiviteter målrettet atleterne, og at det 
ikke er til indkøb af tøj, film og øvrigt markedsføringsmateriale, at tilskuddet skal bruges, så det skaber flere 
aktiviteter for atleterne, og hvor atleterne er. I forhold til langrend skal tilskud sikre, at der skabes nye 
aktiviteter, som understøtter disciplinen og på sigt skaber basis for etablering af et kraftcenter. Langrend 
skal udvikles og modnes i klubberne, og skiforbundet skal understøtte denne aktivitet. 
 
Konklusion: 
Det fremlagte budget blev godkendt. 
 
4. Behandling af sager til drøftelse og beslutning, herunder behandling af mødets tema. 
Ingen emner til behandling. 
 
5. Sager til drøftelse, herunder orientering fra udvalgene ved kontaktpersonerne. 
 
5.a: Status vedrørende udarbejdelse af DSkiFs gameplan i forlængelse af afviklede arbejdsmøder den 6. 
oktober 2019. 
AH redegjorde for progressionen i udviklingen DSkiFs gameplan. Der er blevet afviklet første møde i 
arbejdsgrupperne den 6. oktober samt nedsat en styregruppe, som også har afholdt møder. I uge 42 vil 
modellen blive præsenteret for deltagerne på den alpine Sølden-tur, hvor der også er planlagt, at 
deltagerne kan komme med input til de spor, som omhandler alpin. Målsætningen er, at gameplanen vil 
være klar til webformidling ultimo 2019. 
 
Konklusion: 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og glædes over progressionen i arbejdet. 
 
6. Orientering fra driften/kontoret. 
 
6.a. Kort status på de afviklede klubinterview med fokus på rekruttering. 



 

 3

KB gennemgik kort de input, som var kommet fra klubberne i forbindelse med de afviklede telefoninterview 
vedrørende rekruttering. Ligeledes redegjorde han kort for sekretariatets indsats omkring dialog med andre 
specialforbund, som ser ud til at lykkes med rekruttering. 
 
Der er få fællesnævnere mellem de klubber, som har fået flere medlemmer. Dog er der det sammenfald 
mellem de klubber, som har fået flere medlemmer over de seneste fem år, at disse har: 

• Helårsaktiviteter 
• Faste aktiviteter 
• Forskelligartede ski-relaterede aktiviteter 

o Ture og aktiviteter målrettet forskellige målgrupper 
• Skiaktiviteter, som kan dyrkes i Danmark (fortrinsvis rulleski og beslægtede aktiviteter (alpine 

aktiviteter på for eksempel rulleskøjter)) 
 
Klubberne bruger ikke markedsføring aktivt, men markedsføres fortrinsvis via mund til øre-metoden fra 
eksisterende medlemmer til potentielle nye medlemmer, det vil sige, at klubmedlemmerne fungerer som 
ambassadører for egne klubber 
 
Kommentar: 
Ingen kommentar til den korte gennemgang. 
 
Konklusion: 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde. 
U42: AH deltager i Sølden-turen og afvikler møder med klubberne. 
U42: KB deltager i DDS-turen samt efterfølgende i Sølden-turen for dels opstart af DDS-kurset, men også for 
at deltage i klubmøderne i Sølden. 
 
8. Er næste mødedato OK? 


