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Referat DSkiF bestyrelsesmøde 4. maj 2021 
 
Deltagere: 
Anna Harboe Falkenberg (AH), Kuno Brodersen (KUB), Lykke Mulvad Jeppesen (LMJ), Anne-Mette 
Markussen (AMM), Asger Fischer Mølgaard (AFM), Anne Rønning Boye-Møller (ABM). Uden for 
bestyrelsen: Kenneth Bøggild (KB) referent. 
 
Afbud: 
Kim Valentin (KV), Ole Norling Mathiassen (ONM), Jes Knudsen (JK). 
 
Dagsorden til DSkiF bestyrelsesmøde den 4. maj 2021, klokken 17:30-19:30 
 
Sted: Virtuelt møde via ZOOM 
 
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. 
4. Behandling af sager til drøftelse og beslutning, herunder behandling af mødets tema. 
4.a. Mødets tema: DSkiFs repræsentantskabsmøde 25. maj 2021 
i. Beretningen 
ii. Valg til bestyrelsen 
iii. Potentielle emner 
iv. Praktik 
4.b. DIF-årsmøde: 
i. Formandsvalg 
ii. Valg til bestyrelsen 
iii. Øvrigt vedrørende DIF 
4.c. FIS-kongres: 
i. Præsidentvalg 
ii. Valg til FIS Council 
iii. Indstilling af komitemedlemmer (information) 
4.d. DSkiFs strategiaftale med DIF 
i. Orientering om forløbet og status. 
5. Sager til drøftelse, herunder orientering fra udvalgene ved kontaktpersonerne. 

5.a. AKD: Indplacering af A-landsholdsløbere 
6. Orientering fra driften/kontoret. 

6. a. Kort orientering og status vedrørende corona. 
6. b. Kort orientering om politisagen i Odense 

7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde. 
8. Er næste mødedato OK? 

 
Referat: 
Dagsorden: 

1. Åbning af mødet, herunder godkendelse af dagsorden og bilag. 
AH åbnede mødet med en kort indledning til dagens tema. Dagsorden og tilhørende orienteringsbilag blev 
godkendt.  

 
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat af seneste møde. 
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Ingen bemærkninger til det i forvejen godkendte referat. 
 
3. Opfølgning på sager behandlet i forretningsudvalget. 
Ingen sager behandlet i forretningsudvalget, derfor ingen emner til orientering. 
 
4. Behandling af sager til drøftelse og beslutning, herunder behandling af mødets tema. 
AH motiverede emnet kort med fokus på den aktuelle situation vedrørende corona, og at mødet derved 
afvikles virtuelt. 
 
4.a. Mødets tema: DSkiFs repræsentantskabsmøde 25. maj 2021. 
 
i. Beretningen 
 
Kommentar: 
Beretningen skal have fokus på de indsatser, som har præget forbundet, herunder de emner, som er 
lykkedes for klubberne og forbundet på trods af et foreningsår præget af corona. Der er sket meget, som 
klubberne og forbundet har lykkedes med i perioden. Klubberne har skabt aktiviteter, da sneen faldt, og det 
har givet ikke-klubmedlemmer mulighed for større kendskab til det danske skiklubmiljø. 
Der skal i beretningen orienteres om de aktuelle indsatser, for eksempel Skidanmark.dk., den øgede 
kommunikationsindsats, oprettelse af kurser og de øvrige aktiviteter, som er er implementeret i forhold til 
strategiplanen. Det er positivt med de hjemlige aktiviteter. 
 
Konklusion: 
AH rundsender forslag til beretning, til bestyrelsens behandling og godkendelse. 
 
ii. Valg til bestyrelsen 
Bestyrelsen gennemgik det kommende valg, herunder stillere til de valgbare poster. 
 
Konklusion: 
Stillere til de valgbare poster formidles til klubberne i henhold til DSkiFs love. 
 
iii. Potentielle emner 
 
Ingen bemærkninger til dette emne. 
 
Konklusion: 
Bestyrelsen afviklede et internt formøde inden repræsentantskabet. 
 
iv. Praktik 
KB gennemgik den planlagte praktik. 
 
Kommentar: 
Repræsentantskabsmødet er DSkiFs øverste myndighed, og det er vigtigt, at vi holder fast i formaliteter, 
herunder at bestyrelsen står samlet på et repræsentantskabsmøde. Det er positivt, at vi prøver en digital 
løsning til afholdelse af mødet. 
 
Konklusion: 
Bestyrelsen godkendte den fremlagte plan.  
Sekretariatet skal finde en digital løsning til senere møder, således at der kan afvikles virtuelle møder på et 
højt teknisk niveau. 
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4.b. DIF-årsmøde: 
AH åbnede emnet med en kort introduktion til de debatter, som der er blandt specialforbundene 
vedrørende DIF og samarbejdet med DIF, herunder at DSkiF er medunderskriver på et notat til begge 
formandskandidater. Bestyrelsen debatterede de to formandskandidater. 
 
i. Formandsvalg 
 
Kommentar: 
Vi skal vælge den formand, som står for fornyelse. Vi skal stemme på en formand, som kan favne hele 
sporten. Det er vigtigt, at en formand arbejder med idrætspolitik. For DSkiF er det væsentligt, at den 
kommende formand kan favne forskellighederne i idrætterne og har sine rødder i breddeidrætten. 
 
Konklusion: 
Bestyrelsen konkluderede på emnet. AH stemmer i henhold til bestyrelsens konklusion. AH deltager i det 
planlagte valgmøde. 
 
ii. Valg til bestyrelsen 
 
Konklusion: 
Bestyrelsen konkluderede på emnet. AH stemmer i henhold til bestyrelsens konklusion. 
 
iii. Øvrigt vedrørende DIF 
Ingen kommentar til emnet. 
 
4.c. FIS-kongres: 
AH åbnede emnet med introduktion til status vedrørende valg til FIS Council. På grund af udskydelse af 
vedtægtsændringen udskydes DSkiFs indstilling til FIS Council til 2022. 
 
i. Præsidentvalg 
AH orienterede bestyrelsen om det forestående præsidentvalg. 
 
Konklusion: 
Bestyrelsen konkluderet på emnet og var enige om den valgte kandidatur. 
 
ii. Valg til FIS Council 
 
Konklusion: 
Bestyrelsen konkluderet på emnet og meddelte prokura til AH vedrørende valg til FIS Council. 
 
iii. Indstilling af komitemedlemmer (information) 
KB gennemgik kort FIS’s struktur, herunder de mange arbejdsgrupper og DSkIFs repræsentation i nogle af 
disse. 
 
4.d. DSkiFs strategiaftale med DIF 
AH åbnede emnet ved en kort gennemgang af forløbet siden DSkiFs strategimøde med fokus på den 
politiske tilbagemelding. 
 
i. Orientering om forløbet og status. 
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Kommentar: 
Det er overraskende, at DIF vælger en udlodningsstruktur, hvor specialforbundene spilles ud mod hinanden 
fremfor at vinkle det sådan, at specialforbundene skal arbejde sammen om at udvikle idrætten. Den 
skriftlige kommunikation fra DIF vedrørende bestyrelsens første behandling af DSkiFs strategioplæg var 
stærkt demotiverende. Det er ærgerligt, at de afviklede møder ikke har kunne give svar på de spørgsmål, 
som DSkiF har ønsket svar på. DSkiF skal i den kommende periode sikre sig i forhold til fremtidige 
tilpasninger fra DIF, så vi er mindre afhængige af samarbejdet med DIF. Det er kritisk, at vi er så økonomisk 
afhængig af midlerne fra kulturministeriet, at vi ikke kan udvikle skisporten, som forbundet finder bedst. 
 
Konklusion: 
Bestyrelsen konkluderede, at det udarbejdede forslag til strategi 2022-2025 var gennemarbejdet og vil 
flytte og udvikle skisporten med udgangspunkt i en fortsat udvikling af medlemsklubberne. 
Bestyrelsen godkendte oplægget og meddelte prokura til sekretariatet inden for det aktuelle oplæg at 
færdigbehandle det sammen med DIFs forbundskonsulent. 
Der skal i andet halvår af 2021 ske involvering af klubberne, inden der besluttes, hvilke aktiviteter som skal 
sættes i gang. 
 
5. Sager til drøftelse, herunder orientering fra udvalgene ved kontaktpersonerne. 
 
5.a. AKD: Indplacering af A-landsholdsløbere 
KBU redegjorde for udtagelsen til alpin A-landsholdet og den tilknyttede proces.  
Der er udtaget tre løbere, heraf to nye. To løbere, som var udtaget i 2020/2021, er ikke udtaget til A-
landsholdet på grund af deres aktuelle niveau. Udtagelsen er sket på baggrund af objektive 
udtagelseskriterier. Ligeledes orienterede KBU kort om sæsonen og nogle principielle diskussioner afholdt i 
AKD. 
 
Konklusion: 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
6. Orientering fra driften/kontoret. 
 
6. a. Kort orientering og status vedrørende corona. 
KB orienterede kort om den aktuelle coronasituation og indflydelsen på DSkiFs aktiviteter. 
 
Konklusion: 
Bestyrelsen tog den korte orientering til efterretning. 
 
6. b. Kort orientering om politisagen i Odense 
KB orienterende om sagens indhold, forløb og afslutningen på sagen. 
 
Konklusion: 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde. 
Ingenting til eventuelt. 
 
8. Er næste mødedato OK? 
Intet at bemærke. 


