Referat AKD virtuel bestyrelsesmøde onsdag den 8. september 2021.
Deltagere:
Michael Hanghøj, Kim Skov Jensen, Kuno Brodersen, Søren Witt Andersen, Mette Vorre, Ole Mathiassen.
Fraværende:
Peter Løwenstein

1) Bordet rundt
Michael ytrede bekymring om corona nedlukningens negative indflydelse på børne-junior arbejdet i
klubberne, med tydeligt frafald fra sporten. Det bliver en lang kamp at genvinde momentum.
Ole ytrede samme bekymring og er tydeligt i Aarhus, hvor nedlukningen også har gjort indhug i skaren af
engagerede frivillige/forældre.
Kim orienterede om forestående Universiade og AKD forretningsudvalgets beslutning om at støtte dansk
deltagelse med midler til trænerbemanding/stab. 4 atleter på herresiden er både kvalificeret og motiveret
for at deltage.
Kuno orienterede om udsigter til reduktion af DIF støtten til DSkiF. Samarbejdet med DIF opleves i DSkiF
noget tungt for tiden.

2) Økonomi:
Årsrapport gennemgået og godkendt til fremlæggelse på GF (adresse på AKD skal ændres til næste års
rapport). Af regnskabet fremgår det at AKD anvender en meget høj andel af sine samlede udgifter på de
sportslige aktiviteter. Der er et stort driftsoverskud i år og skyldes den corona skabte nedsatte aktivitet i
U16 segmentet og national konkurrence afvikling. Disse aktiviteter er altid en netto udgift for AKD, og jo
mere aktivitet, des større udgift for AKD. Ligeledes har AKD haft lavere udgifter på trænersiden ved at gå
væk fra landstræner modellen og ind i lowlander samarbejdet omkring FIS løberne.
AKD har et udestående med KS omkring deres klubkontingent, og skal håndteres inden
generalforsamlingen.
AKD får oprettet en ekstra konto i Danske Bank til at håndtere posteringer indenfor de to nye grupperinger
under AKD paraplyen: AKD skiteam (fælles træningture for klubbernes skiteams) og AKD Youth Team
(Sportsligt ungdoms skiløb i bredere forstand og fokus på instruktør-træner uddannelse). Bestyrelsen
besluttede at tildele nøglepersonerne Carsten Wexel og Sten Skjoldborg fuldmagt og prokura til denne
konto.

3) Generalforsamling
Er besluttet til den 29/9. Fremfor Odense vælger vi at afholde generalforsamlingen kl. 19 i mødelokale hos
Nordea, Nordea Grønjordsvej 10, 2300 Kbh S. De vil blive mulighed for virtuel opkobling. Ole sørger for at
der udsendes en ny indkaldelse med det ændrede mødested.

Mette (suppleant), Kim og Ole genopstiller.
Formandsberetning/bestyrelsens beretning og underskrevet regnskab skal være offentliggjort senest 23/9.
Dirigent: Morten Boldsen
Valg til revisor: Albjerg revision.

4) Nyt værktøj til indrapportering af sportslig aktivitet:
Carsten Wexel har udarbejdet et fint værktøj via Office 365, hvor FIS atleterne kan indrapportere deres
trænings og konkurrence aktivitet og maskeret for andre. Det kommer til at fungere fint og er en hjælp for
AKD administrationen.

5) Iron Man dommerbog:
Er stort set klar. Michael og Ole laver den færdig. Distribueres derefter til Henrik. Skal fungere som et
dynamisk dokument, da der oplagt vil opstå behov for justeringer. Dommerbogen skal sikre en så vidt det
er muligt ensartet og sammenlignelig afvikling af iron man testning af atleter, uanset tid og sted.

6) Evt.:
Lagerrummet på Hafjell skal tømmes og de mange FIS porte mv. køres til Trysil. AKD har tilbudt Marcus
Vorre en passende betaling for at påtage sig opgaven og det vil han gerne.
Torsby og Tryvis alpin skal ind på listen over skigymnasier der anerkendes af AKD som fuldgyldige eksterne
race set-ups.
OL udtagelsesprocessen er i gang. Vi er i dialog med DSkiF og DIF omkring små justeringer i kriterier
(præcision) og tilladelse til at kunne udtage på let lempede kriterier i tilfælde af at ingen opfylder de
gældende kriterier (Coronas negative indflydelse på løbstilgængelighed).
Der skal tages et snarligt møde med atleterne omkring løbsplanlægning, hvor vi skal sikre en fælles
forståelse af etikken omkring tilmelding til de få kvalifikationsgivende WC/EC løb, så flest muligt sikres en
fair chance for at kvalificere sig. Specielt er det vigtigt at løbere der enten allerede har klaret kravet til
EC/WC løb, eller løbere der ikke realistisk har en chance for at kvalificere sig frigiver pladsen til dem der
mangler et resulat.

Ole Mathiassen

