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Referat af virtuelt bestyrelsesmøde den 12. december 2019 klokken 17:30 -18:30 
 
Deltagere: 
Anna Harboe Falkenberg (AH), Kuno Brodersen (KUB), Asger Fischer Mølgaard (AFM), Anne Rønning Boye-
Møller (ABM), Michael Rahbek Schmidt (MRS), Jes Knudsen (JK). 
Udenfor bestyrelsen: Kenneth Bøggild (KB) referent. 
 
Afbud: 
Lykke Mulvad Jeppesen (LMJ), Kim Valentin (KV), Anne-Mette Markussen (AMM). 
 
Sted: Virtuelt via 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. 
Ingen emner til dagsordenen 
 

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

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

 
5.a.: Status på de besluttede temaer for bestyrelsens arbejde   

• Status vedrørende arbejdet med Gameplanen 
• Status på valg til FIS Council 
• Afmelding fra møde med Hobro Skiklub, beslutning fra seneste møde 
• Udvikling i rekrutteringsprojektet siden sidste møde 

 
5.b.: Orientering om DSkiFs estimerede årsresultat 2019 

 
6. Orientering fra driften/kontoret. 

 
6.a.: 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 en kort introduktion til formen og formålet med mødet. 

2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat af seneste møde. 
Ingen bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra sidste møde, som er online på skiforbund.dk. 
 
3. Opfølgning på sager behandlet i forretningsudvalget. 
I forlængelse af tidligere bestyrelsesbeslutning om styrkelsen af den professionelle organisation, så der sker 
øget fokus på klubudvikling og rekruttering, blev bestyrelsen nu orienteret om, hvem der var indgået 
ansættelsesaftale med. Skiforbundets nye medarbejder starter den 10. februar 2020. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og ser frem til et godt samarbejde med den nye medarbejder. 
 
4. Behandling af sager til drøftelse og beslutning, herunder behandling af mødets tema. 
Ingen emner til dagsordenen 
 
5. Sager til drøftelse, herunder orientering fra udvalgene ved kontaktpersonerne. 
 
Status på de besluttede temaer for bestyrelsens arbejde   
 
5. a.: Status vedrørende arbejdet med Gameplanen (AH) (10 min.) 
AH orienterede bestyrelsen om progressionen i udarbejdelse af DSkiF Gameplan.  
Hensynet til antal deltagere i arbejdsgrupperne blev af styregruppen vægtet højt, hvorfor at de oprindelig 
planlagte arbejdsgruppemøder i november er blevet flyttet til første uge i januar.  
Disse møder afvikles via SKYPE. Det forventes, at arbejdet med udvikling af DSkiF Gameplan er afsluttet i 
januar 2020 til endelig godkendelse på bestyrelsesmødet i januar 2020. 
Arbejdsformen med input fra klubberne og den politisk nedsatte styregruppe har fungeret godt. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
5. b.: Status på valg til FIS Council 
AH orienterede kort om de igangsatte indsatser samt de foreløbige tilbagemeldinger for det internationale 
skimiljø omkring Danmarks kandidatur. DIF er aktiv medspiller og støtter processen, samt har meddelt at de 
også vil se på mulighed for at støtte processen økonomisk via DIF-initiativ-puljen.  
AH og DIF-næstformand Hans Natorp afvikler møde med DIF’s anvendte konsulenthus på dette område i 
Lausanne mandag den 16. december 2019. 
Valg til Council sker i forbindelse med afviklingen af FIS-kongressen i maj måned 2020. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
5. c.: Afmelding fra møde med Hobro Skiklub, beslutning fra seneste møde. 
ABM redegjorde fra et positivt klubbesøg i Hobro Skiklub. Fokus for mødet var at høre mere om klubbens 
aktiviteter, samt sikre styrket dialog om de emner som fylder i klubben. Klubben føler, at de har brugt 
mange ressourcer på dialog med AKD, som i deres optik har været opslidende, dels for bestyrelsen, men 
også for nogle af klubbens medlemmer. Klubben ønsker et konstruktivt samarbejde med DSkiF og AKD med 
fokus på at få ting til at ske i en positiv ånd. Hobro Skiklub har opsummeret mødet i mail til ABM og KB og 
har i denne opsummering oplistet nogle forhold omkring AKD, som ikke blev vendt på mødet. ABM og KB vil 
svare på denne henvendelse. 
 



 3

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
5. d.: Udvikling i rekrutteringsprojektet siden sidste møde 
KB orienterede om de igangsatte aktiviteter samt orienterede det afviklede klubbesøg i Aalborg Skiklub og 
om genbesøget i Aarhus Skiklub.  
Ligeledes orienterede KB kort bestyrelsen om den afviklede medlemsundersøgelse og de tilknyttede 
hovedkonklusioner: 

• Nye medlemmer melder sig ind i en skiklub på grund af det sociale samt for at deltage i en tur 
• Eksisterende medlemmer fastholdes på grund af det sociale 
• Respondenterne identificerer sig som dygtige til ekspertskiløbere, meget få som 

rutinerede/begyndere 
• Hovedparten har hørt om klubben igennem eksisterende medlemmer, ganske få har fundet 

klubben via aktiv søgning 
På baggrund af hovedkonklusionerne har sekretariatet ændret i den generelle kommunikation, så DSkiFs 
kommunikation understøtter hovedkonklusionerne. 
Udover de besøgte klubber har det været vanskeligt at få dialog i gang med klubberne i Roskilde og Odense. 
Sekretariatet vil genoptage dialogen med klubberne i Odense og Roskilde med sigte på at kunne komme på 
besøg. 
I forhold til DIF-afmelding, så mødes KB med DIF den 13. december for den halvårlige afmelding om 
indsatserne og resultaterne i strategiimplementeringen. Det vurderes, at der, som på mødet i juni, vil være 
enighed mellem DIF og DSkiF om strategiudvikling.  
 
5. e.: Orientering om DSkiFs estimerede årsresultat 2019 
KB gennemgik ganske kort det fremsendte regnskab og derved estimat for DSkiFs årsresultat 2019. 
Herunder kort redegørelse for de væsentligste afvigelser. Resultat for 2019 forventes lidt bedre end 
budgetteret, dette på trods af ikke opfyldte indtægter vedrørende sponsorater samt mindre 
kontingentindtægter end budgetteret. Samlet påvirker de manglende sponsorindtægter og ikke opfyldte 
kontingentindtægter DSkiFs årsregnskab med cirka negativt 250.000 kroner. De manglende indtægter 
opvejes af en betydelig gennemfakturering af KB’s løn til DDS, som sideløbende med arbejdet i DSkiF har 
varetaget implementeringen af DDS-administration i DSkiF administration. Cirka 1/3 årsværk er 
gennemfaktureret. Det resterende underskud på indtægterne er indhentet via ikke igangsatte projekter, 
som enten er udskudt til senere igangsættelse eller lagt ned på grund af manglende interesse fra 
klubberne. 
Der kan i forbindelse med årsafslutningen ske ændringer i det estimerede resultat, dog er det KB’s 
holdning, at det fremlagte estimat på plus cirka 40.000 kroner er et realistisk årsresultat. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
6. Orientering fra driften/kontoret (5 min.) 
 
6.a.: Copenhill 
KB orienterede bestyrelsen om dialogen med Copenhill, herunder det beklagelige i, at det er vanskeligt at få 
sat aktiviteter i gang på trods af gentagende henvendelser. 
Bestyrelsen konkluderede, at der skal arbejdes intenst på at sikre klubbernes adgang til bakken, samt det af 
KB fremlagte initiativ skal gennemføres.  
 
7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde. 
 
8. Er næste mødedato OK? 


