
Referat bestyrelsesmøde 8. april 2020. 
 

Deltagere: 
Kim Skov 
Kuno Brodersen 
Mette Lund 
Ole Mathiassen 
Rune Metling 
Michael Hanghøj: referent. 
 
Fravær: 
Peter Lövenstein 
 
Referat: Michael Hanghøj 

 

1. Organisation: Der er indgået en mundtlig aftale med Chris Setell til opgaven som Program Director. Ole 
laver en informationsskrift til atleter og andre interessenter. Kim laver et kontraktoplæg. Chris har i 
processen efterspurgt tydelige mål for hans arbejde. Det blev besluttet at indkalde til et møde omkring 
målsætninger for at få fastlagt og/eller defineret mål for AKD. 
 

2. Økonomi: Kim løb igennem budgetposterne samt foreløbig resultatforventning. Der forventes et 
positivt resultat på 30-75tkr med det nuværende aktivitetsniveau og budgetposter. 
 

3. Delvis refusion af U-16 pakkepris: Bestyrelsen behandlede et forslag om delvis refusion af pakkeprisen 
for U-16 grundet den afkortede sæson og at omkostningerne til træning for U-16 er direkte 
proportional entydige i forhold til afviklet træningsmængde. Der var ikke flertal for forsalget som blev 
afvist. 
 

4. Næste års tilbud til vores atleter: I den nye struktur lægges der op til at man som FIS atlet vælger enten 
LLS eller Trysil. Der arbejdes på en en specialpakkeløsning så LLS FIS’ løbere kan købe specialpakke med 
mulighed for træne med i Trysil. U-16 og det FIS atleter som vælger Trysil som træningstilbud vil blive 
tilbudt samme set-up som for U-16 i den forgangne sæson dog med tillæg af off-season træning med 
TRA i et omfang som endnu ikke at fastlagt. 

 
5. Varetagelse af interesser i FIS regi: Der er enighed om at fortsætte arbejdet i FIS. Der skal findes 

repræsentanter som vil tage opgaven på frivillig basis. Dvs at der ikke bruges ressources som er på løn 
eller konsulenter. Der vil være omkostningsdækning til rejser og ophold. 
 

6. Nedsættelse af FIS alderen fra 16 til 15år: Henrik og Kim vil tage emnet op i næster LLS møde og afveje 
om der er stemning for at supporterer os i modstanden mod at sænke FIS alderen til 15år  
 

7. Udtagelseskrav til OL: Det arbejde skal vi have igangsat og uddelegeret. Der skal nedsættes en 
arbejdsgruppe. Michael laver et oplæg til gruppen. 
 

8. Økonomisk støtte for A-landshold: Der forventes også denne gang en del spørgsmål. Der nedsættes en 
arbejdsgruppe bestående af Ole, Kuno og Michael som har til opgave at håndterer klager og/eller andre 
henvendelser direkte til AKD eller til AKD via DskiF. 
 
Der var ingen punkter under eventuelt. 


