Referat af bestyrelsesmøde i AKD
Dato: 09.07.2020
Deltagere: Michael Hanghøj, Kim Skov Jensen, Rune Methling, Ole Mathiassen, Kuno Brodersen
Fraværende: Mette Lund, Peter Løwenstein
Gæst: Henrik Oksholm
Referent: Kuno Brodersen

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra seneste møde
2. Situationen omkring landstræneren
a. Jernej status
b. Input til process for at finde en ny træner og funktion for samme.
3. Budget gennemgang
a. Nyt budget
b. Hvordan sikre vi at bestyrelsen er opdateret løbende på budgettet. Hvilke
nøgletal er der behov for løbende?
4. Nedsættelse af arbejdsgruppe for at sætte krav til landshold
5. Status OL kriterier
6. Forslag til temadag med henblik på rekruttering
a. På dette møde kun indledning så vi kan begynde at sætte gang i nogle tanker.
7. Fysisk bestyrelsesmøde
8. Evt.
Ad 1)
Godkendt.
Ad 2.a)
Kim, Ole, Michael og Henrik gav en god redegørelse for status på aftale med Jernej Koblar. Kim har
varetaget dialogen med Jernej på baggrund af hvad et udvalg af ham selv, Ole og Michael har
drøftet.
Processen med etablering af ny kontrakt blev påbegyndt i maj måned. Jernej sagde medio juni i
første omgang ja til den kontrakt, og vi var klare til at skrive under på aftalen inden udgangen af juni.
Den 2. juli fik AKD en mail fra Jernej om, at han ikke ønskede at fortsætte forhandlingerne, og at han
havde et andet tilbud. Jernej har loyalt lovet at stå til rådighed til og med næste Lowlanderssamling
medio juli.
AKD har kommunikeret at Jernej stopper til de andre lande og løberne i det fælles Lowlanders setup.
De fleste løbere har accepteret tilstanden, og det faktum, at der skal findes en ny landstræner.
Lowlanders-samarbejdet forudsætter, at vi hurtigt finder en relevant erstatning.
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Ole: Hvad er konsekvenserne af, at Jernej stopper?
Henrik: Ved næste samling tales der med løberne enkeltvis, så de får tryghed for, at deres årsplaner
fastlægges og kan gennemføres. Henrik er med i samtalerne.
Michael: Udskiftning at trænere kan IKKE bruges som argument af løberne for ikke at overholde
deres forpligtelser med AKD.
Der skal laves en tekst til kommunikation overfor løbere, der endnu ikke har betalt det første
fakturerede beløb. Kommunikationen skal afsendes fra AKD snarest.
Ad 2.b)
Vi ønsker en træner, der er bosiddende i Europa. Vi ønsker en god og grundig proces, der ender med
en top kvalificeret træner. Det er muligt, at vi skal lave en midlertidig løsning, mens vi finder den
fremtidige træner.
Vi nedsætter et udvalg, der skal finde kandidater. Udvalget består af Kim, Ole, Henrik og Michael.

Ad 3a)
Budgettet ser OK ud og skal fremlægges på generalforsamlingen i september.
Ad 3b)
Alle skal til næste gang forberede en liste af de informationer (nøgletal), de ønsker at få oplyst
løbende. Kim vil så kunne arbejde mod at få disse udarbejdet.

Ad 4)
Det blev besluttet at Chris samt Ole, Michael og Rune skal tale komme med et oplæg.

Ad 5)
Kriterierne er etableret og godkendt af DIF. Det er blevet præsenteret for løberne og blev godt
modtaget.
Der etableres et FAQ-dokument, hvor man kan diskutere problemstillinger og klargøre svarene for
alle involverede.
Datagrundlaget for de fastlagte kriterier er et godt arbejdsredskab også for fremtidige konkurrencer.
Der er generel ros til arbejdsgruppen for det fremragende oplæg, også udenfor AKD regi.

Ad 6)
Hvordan kan vi rekruttere både løbere og frivillige? Vi bliver nødt til at have en temadag om dette
emne, hvor vi også inviterer personer i ski-økosystemet, der kan bidrage med ideer og ressourcer.
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Vi bør samarbejde med forbundets administration og forsøge at kombinere aktiviteterne under
forbundets rekrutterings-strategispor og det generelle klubudviklingsarbejde.

Ad 7)
Fysisk møde fastlagt til den lørdag d. 29. august.
Web-bestyrelsesmøde torsdag d. 6. august.
Michael udsender dagsorden inden møderne ud fra modtaget input.

Ad 8)
Chris har ønsket en ’senest frist’ for afmelding for løbere og forældre til trænings/camparrangementer. Det blev besluttet, at Chris kan melde to uger ud som frist.
Chris har forespurgt om han kan få lov til at se Trysil aftalen? Michael laver et udsnit af aftalen som
han kan benytte, og ellers kan han jo altid ringe til Michael for at få rådgivning. Michael mener ikke
der er problemer i at Chris kan se aftalen med Trysil Race Academy.
Kim gjorde opmærksom på, at det er vigtigt, at alle referater bliver færdiggjort således at han kan
levere disse til revisor.
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