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Referat af bestyrelsesmøde den 20. januar 2020 klokken 17:30-20:30 
 
 
Deltagere: 
Anna Harboe Falkenberg (AH), Kuno Brodersen (KUB), Asger Fischer Mølgaard (AFM), Anne Rønning Boye-
Møller (ABM), Michael Rahbek Schmidt (MRS), Lykke Mulvad Jeppesen (LMJ), Anne-Mette Markussen 
(AMM). 
Udenfor bestyrelsen: Kenneth Bøggild (KB) referent. 
 
Afbud: 
Jes Knudsen (JK), Kim Valentin (KV). 
 
 
Sted: DSkiFs 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. 
a. Bestyrelsesorientering vedrørende de organisatoriske forhold 

 
4. Behandling af sager til drøftelse og beslutning, herunder behandling af mødets tema. 
 
4.a.: Tema 1: Opfølgning på kraftcentrene, herunder gennemgang af målopfyldelse: 

• Målopfyldelse iht. oprindeligt oplæg 
• Opfyldelse af formelle krav 
• Involvering og forankring 
• Kommunikation 
• Snitflader, herunder opfølgning på klagesag 1 (Holte Idrætsforening Skiafdeling- og Hobro 

Skiklub-sag i ordensudvalget) 
 

4.b.: Behandling af projekt ”Projekt Langrend og Skiskydning” 
 
4.b.: Tema 2: Forberedelse af det kommende bestyrelsesseminar 

• Lokation: Forslag Anna H. Falkenbergs hus i Sverige, cirka to timers kørsel fra Helsingborg  
• Tema 
• Arbejdsform 
• Opgavefordeling etc. 

 
4.e: Endelig godkendelse af DSkiF Gameplan på baggrund af tidligere fremlagt indhold samt 
godkendelse af formidlingsformatet. 

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

 
5.a.: Status på AHs kandidatur til valg til FIS Council, herunder forløbet omkring DSkiFs ansøgning til 
initiativpuljen 
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6. Orientering fra driften/kontoret. 
 
6.a.:  Status på medlemsregistreringen  
 
6.b.: Afholdelse af DSkiFs repræsentantskabsmøde 3. maj 2020 

 
7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde. 
 
8. Er næste mødedato OK? 
26. februar 2020, 17:30-18:30 (virtuelt statusmøde) 
27.-29. marts 2020 (bestyrelsesseminar, internat) 
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Referat: 

1. Åbning af mødet herunder godkendelse af dagsorden og bilag. 
AH åbnede mødet, og den fremsendte dagsorden med tilhørende orienteringsbilag blev godkendt. 
 
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat af seneste møde. 
Ingen bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste møde. 
 
3. Opfølgning på sager behandlet i forretningsudvalget. 
3.a.: Bestyrelsesorientering vedrørende de organisatoriske forhold 
Bestyrelsen blev af forretningsudvalget orienteret om omstruktureringen af administrationen og dermed 
nedlæggelse af jobområde.  
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bakkede op om beslutningen om nedlæggelsen af stillingen 
og tilhørende opsigelse. 
 
4. Behandling af sager til drøftelse og beslutning, herunder behandling af mødets tema. 
 
4.a.: Tema 1: Opfølgning på kraftcentrene, herunder gennemgang af målopfyldelse: 

• Målopfyldelse iht. oprindeligt oplæg 
• Opfyldelse af formelle krav 
• Involvering og forankring 
• Kommunikation 
• Snitflader herunder opfølgning på klagesag 1 (Holte Idrætsforening Skiafdeling- og Hobro Skiklub-

sag i ordensudvalget) 
 
AH åbnede dagens dagsordenpunkt med en kort introduktion til dagens tema og stillede afslutningsvis tre 
spørgsmål til kraftcenterstrukturen: 
 

• Har vi som bestyrelse kommunikeret tilstrækkeligt og bredt nok ud, således at organisationsformen 
og den tilhørende outsourcing er bredt forankret og forstået blandt de danske skiklubber? 

• Har vi et passende aftalegrundlag på plads, så opgaver er velbeskrevne, afgrænsede og 
motiverende, således at bestyrelsen har sikret bedst mulige betingelser for at arbejde som frivillig 
med outsourcede opgaver? 

• Passer én organisatorisk løsning til alle discipliner? 
 
Kommentar: 
Strukturen og organisationsformen skal være motiverende for dem, som arbejder med disciplinen. Uanset 
organisationsform er opgaveløsningen afhængig af, at der er frivillige, som ønsker at være med til at løse 
opgaverne og derved få discipliner til at udvikle sig. Uanset organisationen så er kommunikation et af de 
bærende parametre, som skal være på plads, for at noget kan lykkes. Det er bestyrelsens ansvar at sikre 
udviklingen i sporten, samt at pengene bruges til dets formål. Organisationen skal understøtte 
miljøerne/disciplinerne. Det er vigtigt, at der tages udgangspunkt i disciplinerne, og ikke i en konform rigid 
fastlåst organisationsform. De findings, som har været i arbejdet med etableringen af DSkiF Gameplan, skal 
tages med ind i beslutningsgrundlaget for fremtidige indsatser indenfor de forskellige discipliner. 
Bestyrelsen skal være åben overfor forskellige løsningsforslag. Det er afgørende, at klubberne er 
involverede i beslutninger og løsninger. Der skal skabes rum for udvikling, og samarbejdet skal alene 
reguleres via brede rammeaftaler, hvor opgaverne dog fortsat er tydelige og afgrænsende, så det er klart, 
hvad der skal arbejdes med og løses i et kraftcenter.  
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Hobro Skiklub- og Holte Idrætsforenings Skiafdelings-sag, som de to klubber har indbragt for DSkiFs 
ordensudvalg, er ikke færdigbehandlet, hvorfor at denne del af dagsordenen ikke blev behandlet. 
 
Konklusion: 
Der skal ske en opfølgning på Freestyle Kraftcenter for her at se, om det er den optimale organisationsform. 
Den valgte organisationsform fungerer for alpint 
  
4. b.: Behandling af projekt ”Projekt Langrend og Skiskydning” 
AFM åbnede emnet med en motivering af det fremlagte forslag.  
København Skiklub (KS) har tilbudt at ville stå for et projekt med fokus på udvikling af langrend og 
skiskydning. Målsætningen er at skabe et miljø, som sikrer, at man kan dyrke skisport igennem hele livet. 
Aktiviteterne vil være åbne for alle skiklubber, som har atleter på talent- og eliteniveau. Projektet vil være 
forankret i KS, men der er i projektet lagt vægt på, at der også skal afvikles et betydeligt antal aktiviteter 
vest for Storebælt. I projektet er der budgetteret med ansættelse af en administrativ enhed, som skal sikre 
projektets gennemførelse. 
I projektet budgetteres der med omkostningsdeling mellem KS og DSkiF således, at KS yder 150.000 kroner 
til projektet, og der ansøges om 100.000 kroner fra DSkiFs langrendsbudget og 75.000 kroner fra DSkiFs 
skiskydningsprojekt. 
 
Efter den grundige motivation af forslaget konstaterede bestyrelsen, at emnet var grundigt belyst, samt at 
de værdier, som var bærende for projektet: åbenhed, involvering og gennemsigtighed, stemmer overens 
med DSkiFs værdier, samt der i det fremlagte projekt var sammenhæng med de konklusioner og 
diskussioner, som havde været under behandling af dagsorden pkt. 4.a. 
 
Kommentar: 
Projektet skal være åbent for alle, også ikke-medlemmer af KS.  
Der skal etableres en aftale, hvor det tydeligt fremgår, hvilke opgaver som skal løses i projektperioden. Det 
er positivt, at en klub udviser et kollektivt ansvar og udarbejder et visionært projekt til udvikling af 
langrend- og skiskydningsporten i Danmark.  
 
Konklusion: 
ABM, AFM og KB er ansvarlig for etablering af et aftalegrundlag. 
Det fremlagte overordnede budget blev godkendt, og de ansøgte beløb på 100.000 kroner fra DSkiFs 
langrendsbudget og 75.000 kroner fra DSkiFs skiskydningsindtægter blev godkendt mod en 
egenfinansiering fra KS på 150.000 kroner. 
 
4. c.: Tema 2: Forberedelse af det kommende bestyrelsesseminar 
 
AH åbnede emnet ved en introduktion til samarbejdsformen.  
 
Kommentar: 
Det er givende for det faglige og sociale, at seminaret afvikles som et internat. Hensynet til transporttid 
(kort) vægtes højt. Bestyrelsen skal på et seminar naturligvis have fokus på strategiske forhold, men der 
skal også være plads til at vende konkrete aktiviteter. 
 
Bestyrelsen vendte nogle konkrete emner og forslag til inspiration for seminararbejdsgruppen: 
Emneforslag/idebank:  

• Snakke med klubberne i Skåne 
o En lokal skiklub i Skåne har egen skibakke 
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• Hvad skal vi efter de fire års strategiaftale (2021 hvad nu?) 
• En debat om den professionelle organisation 
• Der skal være fokus på resultater 

o Hvilke konkrete resultater skal vi opnå? 
• Kommunikation, hvad skal vi kommunikere, og hvordan? 

 
Konklusion: 
Seminaret afvikles i Annas hus i Sverige. Olseröd 12.-15.3 2020 
AH, KBU, AFM og KB er i seminararbejdsgruppen og fordeler de enkelte emner på 
bestyrelsesmedlemmerne. 
 
4. d.: Endelig godkendelse af DSkiF Gameplan på baggrund af tidligere fremlagt indhold samt godkendelse 
af formidlingsformatet. 
 
AH åbnede emnet med en kort status på projektets progression og arbejdsform. 
Arbejdsformen/organiseringen med disciplinspecifikke arbejdsgrupper og en styregruppe har fungeret 
godt, specielt den afsluttende indhentelse af input via telefoninterview. 
 
Herefter præsenterede AH den påtænkte visuelle formidling af Gameplanen. 
 
Kommentar: 
Det er vigtigt, at der sker en målgruppeafklaring inden formidling på hjemmesiden. Det er vigtigt, at 
Gameplanen er et dynamisk dokument på hjemmesiden, som er let at ændre og opdatere. Gameplanen 
skal også bruges til generel øget åbenhed omkring forbundet, samt synlighed om hvad der løses i 
forbundet. 
 
Konklusion: 
Bestyrelsen godkendte det fremlagte kommunikationsforslag og indholdet i Gameplanen. 
 
5.: Sager til drøftelse, herunder orientering fra udvalgene ved kontaktpersonerne. 
 
5. a.: Status på AHs kandidatur til valg til FIS Council, herunder forløbet omkring DSkiFs ansøgning til 
initiativpuljen. 
AH orienterede om arbejdet med at sikre valg til FIS Council. AH har været på rejse for at møde 
beslutningstagere, som skal sikre valg til FIS Council. Der er ansøgt om tilskud til kampagnen i DIF-
initiativpuljen. Ligeledes orienterede AH om den af FIS besluttede kønskvotefordeling i FIS-arbejdende 
komiteer og de afledte konsekvenser af Danmarks repræsentation i FIS-komiteerne. 
 
Kommentar: 
Det er vigtigt, at faglige frivillige fra for eksempel kraftcentre kan deltage i FIS-møder, dette vægtes højere 
end bredt repræsentation/valg til komiteer. Qua kønskvotebeslutningen fra FIS (70/30 i 2020-2022 og 
60/40 i 2022-2024) ændrer den danske repræsentation i FIS-komiteerne sig.  
 
Konklusion: 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
6. Orientering fra driften/kontoret. 
 
6.a.:  Status på medlemsregistreringen  
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KB redegjorde kort for status på medlemsregistreringen og forventninger til den endelige opgørelse. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 
 
6.b.: Afholdelse af DSkiFs repræsentantskabsmøde 3. maj 2020 
KB motiverede det fremsendte forslag, herunder den historiske gennemgang af tidligere beslutning 
vedrørende afholdelse af DSkiFs repræsentantskabsmøde. 
 
Konklusion og beslutning: 
Mødet afvikles 3. maj 2020 i Aarhus. 
Der skal arbejdes på en løsning, så der kan deltages virtuelt iht. DSkiFs vedtægter. Sekretariatet er ansvarlig 
for afsøgning af mulighederne. 
 
7.: Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde. 
 
Bestyrelsen ønsker, at sekretariatet finder og indkøber bedre udstyr til deltagelse virtuelt på møderne. 
Løsningen skal være med mulighed for video og forbedret lydkvalitet ift. den nuværende løsning. 
 
Bestyrelsen ønsker tydeligere kommunikation vedrørende status på strategiimplementeringen. 
 
AH redegjorde kort for, hvad der arbejdes med i DIF med fokus på det politiske program. I DIF-bestyrelsen 
ses der på bestyrelsessammensætningen, herunder det kommende formandsvalg i 2021. DSkiF-bestyrelsen 
skal involveres i DIF-arbejdet.  
 
ABM og KB repræsenter DSkiF til langrends-DM i uge 5 og vil her afvikle et klubmøde, hvor planerne for 
langrends- og skiskydningsprojektet skal høres hos de tilstedeværende klubber for at indhente input til en 
samarbejdsaftale mellem DSkiF og KS. 
 
8. Er næste mødedato OK? 
26. februar 2020, 17:30-18:30 (virtuelt statusmøde) 
27.-29. marts 2020 (bestyrelsesseminar, internat) 
 


