Referat Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde 27. maj 2021
Dagsorden i henhold til §12:
a) valg af dirigent
b) beretning af formanden
c) godkendelse af det reviderede regnskab per 31.12
d) fremlægning af mål og aktivitetsplaner
e) orientering om budget for indeværende år samt fremlægning af budget for det kommende kalenderår
f) Fastsættelse af kontingentets grundbeløb og minimumsbeløb per klub samt eventuelt bladkontingent for
det kommende kalenderår
g) behandling af indkomne forslag
h) valg af formand (ulige årstal)
i) valg af næstformand (lige årstal)
j) valg af kasserer (lige årstal)
k) valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
l) valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
m) valg af 2 bestyrelsessuppleanter (for 1 år)
n) valg af 1 revisor (ulige årstal)
o) valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år)
p) valg af formand til ordensudvalget (ulige årstal)
q) valg af 2 medlemmer til ordensudvalget (lige årstal)
r) valg af 1 suppleant til ordensudvalget (for 1 år)
s) eventuelt
Referat:
a) valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Willy Rasmussen, som blev godkendt af repræsentantskabet. Herefter konstaterede
dirigenten, at repræsentantskabet var lovligt indvarslet, og tilhørende deadlines var overholdt, hvorfor at
mødet var beslutningsdygtigt iht. DSkiFs love.
Willy Rasmussen bemærkede, at der ift. §12 kunne være behov for en justering ift. afholdelse af mødet helt
virtuelt.
Antal stemmer: 63
Antal klubber: 7
Øvrige gæster: 5
b) beretning af formanden
Som supplement til den skriftlige beretning fremlagde AH beretningen på vegne af bestyrelsen.
Corona har igen præget perioden siden sidste repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen har haft fokus på
konsolidering og DSkiFs arbejde med etableringen af Gameplanen, et dynamisk værktøj, som skal sikre øget
klarhed omkring beslutningsprocesser og snitflader i forbundet, dets tilknyttede udvalg, kraftcentre etc.
I sæsonen har der også være fokus på øget digitalisering f. eks ved etablering af DSkiFs nye virtuelle
træningsplatform skidanmark.dk.
Forbundet har desuden i den forløbne sæson intensiveret kommunikationen ud mod de mange danske
skiløbere via en styrket SoMe-kampagne samt den generelle pressehåndtering, hvor fokus har været
klubbernes aktiviteter. Målsætningen med den øgede kommunikationsindsats har været at skabe øget
opmærksomhed omkring skiklubberne og skiklubbernes aktiviteter.
DDS, skiklubberne og DSkiF har også arbejdet med at udvikle nye uddannelsestilbud, således at der nu er
etableret en dryslope-instruktøruddannelse, og en langrend- og rulleskiinstruktøruddannelse er ved at være
etableret.
Søren Qvist: Der er i beretningen nævnt, at der er ved at blive etableret en langrend- og rulleskiuddannelse.
Hvor langt er man i udviklingen af disse uddannelser?

Kenneth Bøggild, DSkiF-sekretariatet, svarede: Uddannelsen udvikles i et samarbejde mellem DDS,
Københavns Skiklub og DSkiF. Det forventes, at uddannelsen er klar inden sommerferien, så de første
pilotkurser kan afvikles.
Aarhus Skiklub opfordrede skiforbundet til at skabe øget opmærksomhed omkring Vest Cuppen.
Kenneth Bøggild, DSkiF-sekretariat, kvitterede for den venlige opfordring.
Aarhus Skiklub bemærker i øvrigt, at Aarhus Skiklub efter en lille medlemsnedgang nu ser en
medlemsfremgang.
Herefter blev beretningen godkendt uden yderligere kommentar.
c) godkendelse af det reviderede regnskab per 31.12
På vegne af bestyrelsen fremlagde Kenneth Bøggild, DSkiF-sekretariat, årsrapporten 2020.
Forbundets drift er fortsat fortrinsvis finansieret af støtte fra DIF, FIS og klubkontingenter. Der er i 2020 ikke
tilgået væsentlig ekstern finansiering.
2020 har som den øvrige del af idrætten været præget af mange aflysninger og derved også færre
finansielle transaktioner.
Danmarks Skiforbund havde i 2020 en samlet omsætning på 5.371.681 kroner mod budget 5.327.000
kroner. Af disse er 3.952.920 kroner fri midler. Den øvrige omsætning ligger på videre- og
gennemfaktureringer, som ikke i væsentlig grad påvirker DSkiFs resultat.
I 2020 havde DSkiF samlede omkostninger for 5.033.135 kroner mod budgetteret 5.388.500 kroner.
Årsrapporten 2020 udviser et overskud på 338.546 kroner mod et budgetteret overskud på minus 61.500
kroner.
Der har i 2020 været gagebesparelser (cirka 700.000 kroner) og ikke igangsatte projekter vedrørende
freestyle (cirka 300.000 kroner). Ligeledes har der været tilbageførsel af gamle hensættelser for cirka
200.000 kroner. Der har i 2020 været et øget forbrug/indsats vedrørende bredde for ekstra cirka 250.000
kroner, ligesom der har været en budgetfejl vedrørende IT på cirka 150.000 kroner. Udover de ekstra
omkostninger har der været reducerede indtægter vedrørende frie midler/avance på samlet cirka 350.000
kroner. Ligeledes var der på grund af corona en forskydning af gennemfaktureringer på 100.000 kroner.
Overskuddet overføres til DSkiFs egenkapital.
Kommentar:
Jørgen Jørgensen, Holte Skiklub, ønskede, at der var større visuel sammenhæng mellem årsrapporten og
den Power Point, som blev præsenteret på repræsentantskabsmødet.
Kenneth Bøggild, DSkiF-sekretariat, svarede på vegne af bestyrelsen: Årets Power Point var tilpasset
Jørgen Jørgensens kommentar fra de foregående år, ligesom at den reviderede årsrapport var tilpasset efter
de ønsker, som var blev fremlagt på de foregående års repræsentantskabsmøder. Det blev aftalt, at Jørgen
Jørgensen, Holte Skiklub, og Kenneth Bøggild, DSkiF, mødtes for en afklaring af, hvor Jørgen Jørgensen
fortsat mener, der udestår klarhed om DSkiFs økonomi.
DSkiFs årsrapport/regnskab 2020 blev herefter godkendt uden yderligere kommentarer.
d) fremlægning af mål og aktivitetsplaner
AH redegjorde for arbejdet med tilblivelse at DSkiFs strategiaftale med DIF for perioden 2022-2025,
herunder vigtigheden af klubbernes involvering og input.
Der arbejdet med tre bærende spor:
Spor 1: Passionerede fællesskaber
Vi vil skabe øget fokus på den passion, som er i vores idræt, og med udgangspunkt i klubberne skabe fokus
på fællesskabet. Ligeledes vil forbundet skabe større fællesskaber, f. eks via øget digital indsats så der sker
en styrkelse af virtuelle fællesskaber og nye medlemsformer.
Spor 2: Talent- og eliteaktiviteter

Her kommer vi til at fortsætte den positive udvikling og videreføre det sportslige fokus, som vi besluttede for
nogle år siden.
Spor 3: International indflydelse og samarbejder
Vi skal have øget fokus på at styrke samarbejdet med DIF og de internationale organisationer, og for at sikre
de rette indsatser vil der tages initiativ til en betydelig klubinvolvering i efteråret 2021, således at det via
klubbernes input og viden sikres, at forbundet understøtter aktiviteter, som udvikler skisporten via klubberne,
samt understøtter det arbejde, som allerede pågår i skiklubberne. Det er fortsat bestyrelsens ambition, at
input til udviklingen skal ske udefra og ind
Jørgen Jørgensen, Holte Skiklub: Det er vigtigt, at vi husker den fysiske kontakt, så det hele ikke
digitaliseres. Digitaliseringen skal understøtte aktiviteterne i klubberne.
Søren Qvist, Aarhus Skiklub: I arbejdet med at udvikle de bedste løbere er det vigtigt, at bestyrelsen ikke
glemmer det sportslige klubarbejde og den brede talentudvikling.
Steen Secher opfordrer til, at man afvikler møder fysiske repræsentantskabsmøder med mulighed for at
deltage fysisk.
Kuno Brodersen, DSkiFs bestyrelse: Skidanmark.dk tiltrækker aktive brugere, som ikke er medlemmer af
skiklubberne, hvorved at vi også får mulighed for at gøre os synlige over for dem.
Anne Boye-Møller: I klubberne skal man også se mulighederne i tværdisciplinære aktiviteter.
e) orientering om budget for indeværende år samt fremlægning af budget for det kommende
kalenderår
Kenneth Bøggild, DSkiF-sekretariat, fremlagde på vegne af bestyrelsen budget for indeværende
budgetperiode og det estimerede budget for 2022.
DSkiF er i den afsluttende periode af DSkiFs strategiaftale med DIF, som løber 2018-2021.
Der budgetteres i 2021 med samlede indtægter på 5.153.000 kroner og omkostninger på 5.193.800 kroner –
og derved et resultat på minus 40.800 kroner. Det er bestyrelsens forventning, at resultat 2021 følger budget
2021.
Estimeret budget 2022 er meget usikkert, da det er uafklaret, hvor meget tilskud DSkiF får fra DIF. Det er
dog meddelt fra DIF, at DSkiF vil modtage mindre tilskud i perioden 2022-2025 end den aktuelle
strategiperiode. I efteråret 2021 vil der ske en afklaring herom, hvorefter bestyrelsen vil udarbejde et budget
for 2022 til formidling i henhold til DSkiFs love.
f) Fastsættelse af kontingentets grundbeløb og minimumsbeløb per klub samt eventuelt
bladkontingent for det kommende kalenderår
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 45,00 kroner per medlem.
Forslaget blev godkendt af repræsentantskabet, så uændret kontingent for 2021 er 45,00 kroner per
indberettede medlem.
g) behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
h) valg af formand (ulige årstal)
Formand: Anna Harboe Falkenberg, Skiklubben Hareskov, på valg, genopstiller
Anna Harboe Falkenberg blev genvalgt som formand for en toårig periode.
i) valg af næstformand (lige årstal)
Næstformand: Kuno Brodersen, Skiklubben Hareskov, ikke på valg
j) valg af kasserer (lige årstal)

Kasserer: Kim Valentin, Skiklubben Hareskov, ikke på valg
k) valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
Bestyrelsesmedlem: Asger Fischer Mølgaard, Holte Skiklub, på valg, genopstiller
Bestyrelsesmedlem: Lykke Mulvad Jeppesen, Københavns Skiklub, på valg, genopstiller
Asger Fischer Mølgaard og Lykke Mulvad Jeppesen blev genvalgt.
l) valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
Bestyrelsesmedlem: Anne-Mette Markussen, Holte Skiklub, ikke på valg
Bestyrelsesmedlem: Anne B. Møller, Horsens Orienteringsklub, ski afd., ikke på valg
m) valg af 2 bestyrelsessuppleanter (for 1 år)
Suppleant: Ole Mathiassen, Aarhus Skiklub, på valg, genopstiller
Suppleant: Jes Knudsen, Holte Skiklub, på valg, genopstiller ikke
Aarhus Skiklub og DSkiFs bestyrelse opstillede Johanne Valbjørn Gydesen, Aarhus Skiklub, som suppleant
for bestyrelsen, eftersom Jes Knudsen ikke genopstillede.
Johanne Valbjørn Gydesen præsenterede sig kort og blev herefter valgt.
Ole Mathiassen blev genvalgt.
Valget til bestyrelsen blev afsluttet med en kort præsentation af den nyvalgte bestyrelse.
n) valg af 1 revisor (ulige årstal)
Intern revisor: Claus Carlsen, på valg, genopstiller
Claus Carlsen blev genvalgt.
o) valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år)
Intern revisorsuppleant: Arne List, på valg, genopstiller
Arne List blev genvalgt.
p) valg af formand til ordensudvalget (ulige årstal)
Formand, ordensudvalg: Karsten Dyhrberg, på valg, genopstiller
Karsten Dyhrberg blev genvalgt.
q) valg af 2 medlemmer til ordensudvalget (lige årstal)
Medlem ordensudvalget: Henrik Fritzen, ikke på valg
Medlem ordensudvalget: Erland Pedersen, ikke på valg
r) valg af 1 suppleant til ordensudvalget (for 1 år)
Suppleant ordensudvalget: Bente Nielsen, på valg, genopstiller ikke
Søren Qvist blev valgt.
Formand Anna Harboe Falkenberg takkede på repræsentantskabsmødet Bente Nielsens for hendes
mangeårige indsats og arbejde i forbundet.
s) eventuelt
Ingen emner til eventuelt, hvorefter Anna Harboe Falkenberg afsluttede mødet med at takke
mødedeltagerne og dirigenten for hans ledelse af mødet.
Godkendt 3. juni 2021 af dirigent Willy Rasmussen, via mail af samme dato.

