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Referat Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde 2022: 

Dagsorden: 

Dagsorden i henhold til §12: 

a) valg af dirigent 

b) beretning af formanden  

c) godkendelse af det reviderede regnskab pr. 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 pr. 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 
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Referat: 

Dagsorden i henhold til §12: 

a) valg af dirigent 

Willy Rasmussen opstillede til valg og blev valgt. Herefter konstaterede dirigenten, at repræsentantskabet var 

lovlig indvarslet og derfor beslutningsdygtigt. 

56 stemmesedler 

6 klubber 

 

b) beretning af formanden  

Inden mødet var udsendt bestyrelsens beretning. AH fremlagde på vegne af bestyrelsen udpluk fra den samlede 

skriftlige beretning. 

2021/2022 har været et bemærkelsesværdigt sportsligt år. Ikke mindst OL-deltagelsen, hvor Ukaleq Slettemark 

og Casper Dyrbye repræsenterede sneidrætter for Danmark på glimrende vis. 

Frivilligheden er en forudsætning for aktiviteterne i sporten. Det er bestyrelsens ansvar at sikre frivilligheden og 

sikre, at atleter ikke kommer i klemme i vores organisation. 

Fundamentet for vores aktiviteter er, at holdet går forud for individet.  

Vi har været igennem en hård corona periode, hvor vi har mistet cirka 2.000 medlemmer. For at skabe øget fokus 

på vores idræt blev der etableret en vintersportskampagne i samarbejde med fire andre vintersportsforbund. 

Kampagnen bestod af fire korte film. Cirka 3.000.000 har set de fire film. Opgaven er nu – i fællesskab med 

klubberne – at få konverteret de mange visninger til flere medlemmer. 

Kommentarer fra salen: 

Jørgen Jørgensen, Holte Skiklub: 

Har DSkiF fået nogle henvendelser fra DIF efter de artikler, som der har været i Politiken? 

Anna Harboe Falkenberg, Danmarks Skiforbund: Der er løbende dialog med DIF, der har ikke været en formel 

henvendelse vedrørende avisartiklerne. 

Jørgen Jørgensen, Holte Skiklub: 

Er der nogle formelle krav til det ordensudvalg, som skal nedsættes i AKD? 

Anna Harboe Falkenberg, Danmarks Skiforbund: Ordensudvalget skal vælges i AKD. 

Kenneth Bøggild, sekretariatet, Danmarks Skiforbund læste op fra indkaldelserne til AKD og bemærkede, at der i 

denne står, at der skal vælges tre personer og en suppleant. En af de tre personer skal have en juridisk 

baggrund. 

Jørgen Jørgensen, Holte Skiklub: 

Hvordan vil DSkiFs bestyrelse tolke på, at der i AKDs love står, at de skal overholde DSkiFs love og regler. 
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Kuno Brodersen, Danmarks Skiforbund: Snitfladerne mellem DSkiF og AKD skal afklares. Det er tidligere afklaret 

tre gange i DSkiFs ordensudvalg, at DSkiFs ordensudvalg ikke kan behandle sager i den selvstændige 

organisation AKD. 

Nikolaj Blinkenberg, Holte Skiklub: 

På repræsentantskabsmøde 26. maj 2019 påpegende jeg de forhold, som nu skaber problemer i dag. 

Svar: 

Anna Harboe Falkenberg anbefaler, at Nikolaj Blinkenberg træder ind i arbejdsgruppen. 

Jesper Brøns, Skiklubben Hareskov læste et længere kritisk oplæg op med fokus på AKD. 

AKD har fjernet sig fra atleterne. CoC er indført i 2019. CoC er nu anvendt til at sanktionere en atlet. Det er uklart, 

hvad AKD har sanktioneret efter. Der er ikke fastsat regler. I AKDs bestyrelsesreferat er der peget på, at der er 

forældre, som tiltrækker uheldig meget opmærksomhed.  

Bestyrelsen har ikke besvaret den henvendelse, som en gruppe af forældre har fremsendt. Det er kritisk, at der 

ikke er tilstrækkelig åbenhed omkring AKD. Det bemærkes, at der er ganske få klubber involveret i AKD. 

Dirigenten pointerede, at dagens møde er DSkiFs repræsentantskabsmøde og alene omhandler DSkiFs forhold. 

Sager specifikt omhandlende i AKD skal tages i andet forum. 

Anna Harboe Falkenberg, Danmarks Skiforbund: Det er vigtigt i forhold til AKD, at sager håndteres i de klubber, 

som er medlemmer, således at kritikpunkter vedrørende AKD rejses i den klub, du er medlem af, og herfra bæres 

ind i AKD via din klub. 

Frivilligheden er under pres, ikke mindst, når der som nu er så stort fokus på organisation og mindre på 

aktiviteten. 

Nikolaj Blinkenberg, Holte Skiklub: Det er problemets kerne, at sager håndteret i AKD ikke kan behandles i 

DSkiF. 

Kuno Brodersen: I DSkiF CoC er det specificeret, at vi i fællesskab skal overholde de i fællesskabet besluttede 

forhold, herunder acceptere demokratiet. Det er forbundets opfattelse, at der er taget hånd om 

udtagelseskriterierne, for eksempel til OL. 

Ole Mathiassen, suppleant for bestyrelsen og AKD-bestyrelsesmedlem: Kommentar til Jesper Brøns indlæg. Der 

er over 30 atleter, som benytter AKD. Der er etableret træningsfællesskaber med Lowlanders og træningstilbud 

på Trysil. OL-udtagelseskriterier etableres 2½ år før udtagelse til OL. Timingen i forhold til klager om OL-

udtagelseskriterierne kommer 2½ år efter. 

Anna Harboe Falkenberg, Danmarks Skiforbund: Det er vigtigt, at vi har fokus på at udvikle skisporten i 

fællesskab. 

Jørgen Jørgensen, Holte Skiklub: DSkiF har ikke udvist rettidig omhu i sin håndtering. Herunder for eksempel 

løsning af de udfordringer, som er indbygget i den organisationsform, AKD er underlagt. 

Johanne Valbjørn Gydesen, Aarhus Skiklub og DSkiFs bestyrelse: Der mangler fokus på de reelle problemer, 

herunder fokus på genstart efter corona. Lige nu bruges rigtig mange resurser på klager og støj. 

Flemming Dyrbye, far til Casper Dyrbye: Casper Dyrbye benytter ikke AKD. Men han bemærker, at der er generel 

tilfredshed omkring AKD. Ganske få skaber støj og klager på baggrund af personlige ambitioner. 

Det er helt på sin plads, at der blev skredet ind over for den illoyale opførelse op til OL. De kriterier, som blev 

udarbejdet til OL, var gennemarbejdede og let forståelige, Processen om tilblivelsen var helt åben. Der blev 
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afviklet tre dialogmøder. Casper Dyrbye var eneste løber, som kørte under de fastsatte OL-udtagelseskriterier. 22 

gange kørte han under de fastsatte kriterier. I de fastsatte krav var der beskrevet stabilitetskrav, og der var 

mulighed for at få dispensation af DIF. 

Nikolaj Blinkenberg, Holte Skiklub: Der mangler åbenhed og involvering i arbejdet omkring alpin skisport. 

Jesper Brøns, Skiklubben Hareskov: Kritikken har været på OL-udtagelsesprocessen. Ikke på den udtagne atlet.  

 

Beretningen herefter taget til efterretning 

 

c) godkendelse af det reviderede regnskab pr. 31.12. 

Kenneth Bøggild, sekretariatet, gennemgik DSkiFs årsrapport 2021 med fokus på de afvigelser, der har været, og 

årets resultat. 

Danmarks Skiforbund har haft en samlet omsætning på 4.736.056 kroner mod budgetteret 5.152.900 kroner, 

hvilket giver en difference på 416.000 kroner. Differencen skyldes corona-hjælpepakke -301.000 kroner, 

reduceret videre- og gennemfaktureringer 100.000 kroner, sponsor – øvrige indtægter -52.000 kroner og lidt 

bedre indtægter fra DIF og FIS. 

Udgifterne var 4.728.985 kroner mod budgetteret 5.193.700 kroner. Afvigelser i omkostninger skyldes primært 

gagebesparelser på cirka 55.000 kroner, øvrige projekter 310.000 kroner (bredde, kommunikation etc.), 

klubprojekter 150.000 kroner, projekter til udvikling 125.000 kroner, øvrige ikke igangsat fortrinsvis 

kommunikation 40.000 kroner og en gammel hensættelse udlignet 50.000 kroner, som udløser et samlet 

overskud på 7.071 kroner mod et budgetteret underskud på 40.800 kroner. 

DSkiF har på balancen likvide indeståender på samlet 5.260.360 kroner fordelt på tre systemiske banker, 

Sydbank, Danske Bank og Nykreditbank. DSkiFs egenkapital er, efter overførelse af årets resultat,  1.928.084 

kroner. 

Årsrapporten blev godkendt af repræsentantskabet. 

d) fremlægning af mål og aktivitetsplaner 

AH orienterede om bestyrelsens mål og nøgleaktiviteter for den kommende periode med fokus på den indgåede 

strategiaftale med DIF for den kommende periode 2022-2025.  

Der er fastlagt tre strategispor: 

• Passionerede fællesskaber 

• Talent- og eliteudvikling 

• Internationalt arbejde 

Internationalt er målsætningen, at AH vælges ind i FIS Council. Passionerede fællesskaber skal skabes, så vi 

bliver flere medlemmer. For talent- og eliteudviklingssporet er der eksisterende aktiviteter i alpint, som skal 

udvikles og forstærkes.  

For langrend, skiskydning/IBU og rulleski er der ved at blive etableret et sportsligt projekt i Københavns Skiklub 

støttet af Danmarks Skiforbund, som skal skabe øget aktivitet.  

Projektet er et udviklingsprojekt, som i første omgang løber over tre år.  
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For at styrke langrend, skiskydning/IBU og rulleski er der nedsat et langrends-advisory board, som skal sikre 

disciplinens udvikling. Udvalget er et rådgivende organ for bestyrelsen.  

Inden for freestyle kommer der flere udøvere via hjemlige aktiviteter. Målet er at fastholde aktiviteter, dels den 

faste træning, men også etablering af konkurrencer. Det passionerede fællesskab i Freestyle miljøet søger ind i 

klubberne, da løberne kan se, at klubberne har en værdi. Der er etableret en freestyle-family session, hvor der er 

fokus på de unge. Der er etableret samarbejde med TV2, som skal sikre, at Freestyle miljøet formidles på prime 

time i januar 2023. 

Kommentarer: 

Siemen C. V Leeuwen, Glostrup Skiklub: 

Mangler information om for eksempel etableringen af langrendsudvalget samt generel information fra 

skiforbundet.  

Johanne: Udvalget og dets kommissorium er ikke formidlet, det er første gang, der formidles information om 

udvalget. 

Christian Borch supplerede med information om træningen med fokus på etableringen af fast træning med 

udgangspunkt i Danmark uden behov for at rejse. 

Jørgen Jørgensen, Holte Skiklub: Der skal sikres bedst muligt samarbejde mellem klubberne. Holte finder det 

besynderligt, at deres medlemmer ikke kan træne med for eksempel Københavns Skiklub. 

Jens Vinther, Københavns Skiklub: Vi vil gerne styrke dialogen med klubberne. Vi har som klub også et ansvar 

for egen økonomi, klubben kan jo ikke betale for, at ikke-medlemmer bruger klubbens tilbud uden at betale, når 

klubbens medlemmer alle skal betale. 

  

e) orientering om budget for indeværende år samt fremlægning af budget for det kommende kalenderår 

Kenneth Bøggild gennemgik budget for 2022. 

Der budgetteres med indtægter på 4.892.730 kroner, omkostninger på 4.956.248 kroner og et årsresultat på 

underskud 63.518 kroner. DSkiFs tilskud fra DIF er faldet.  

Det er dog bestyrelsens ønske at fastholde et højt udviklingsniveau for skisportens udvikling, hvorfor der i år og 

de kommende år budgetteres med underskud og derved træk på DSkiFs egenkapital. Trækket på DSkiFs 

egenkapital følger repræsentantskabets henstillinger fra 2020 og 2021.  

I 2022 fastholdes tilskud til de sportslige aktiviteter på foregående årsniveau, mens indsatsen ind mod 

klubudvikling skærpes. 

Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning. 

 

f) fastsættelse af kontingentets grundbeløb og minimumsbeløb pr. klub samt eventuel bladkontingent for det 

kommende kalenderår 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.  

Forslaget blev vedtaget. Uændret kontingent er 45 kroner pr. medlem for 2023. 
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g) behandling af indkomne forslag 

Indkomne forslag i henhold til Danmarks Skiforbunds love §12 

Ingen indkomne forslag. 

 

h) valg af formand (ulige årstal) 

Formand Anna Harboe Falkenberg, Skiklubben Hareskov ikke på valg, blev valgt i 2021. 

i) valg af næstformand (lige årstal) 

Næstformand Kuno Brodersen, Skiklubben Hareskov var på valg og genopstillede.  

Kuno Brodersen blev genvalgt. 

j) valg af kasserer (lige årstal)  

Kasserer Kim Valentin, Skiklubben Hareskov var på valg og genopstillede. 

Kim Valentin blev genvalgt. 

k) valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år) 

Bestyrelsesmedlem Asger Fischer Mølgaard, Holte Skiklub ikke på valg. Blev valgt i 2021. 

Bestyrelsesmedlem Johanne Valbjørn Gydesen ikke på valg, men skulle bekræftes, da hun som suppleant for 

bestyrelsen indtrådte, eftersom et bestyrelsesmedlem udtrådte i utide. Johanne blev bekræftet. 

l) valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år) 

Bestyrelsesmedlem Anne-Mette Markussen, Holte Skiklub var på valg. Genopstillede ikke. Københavns Skiklub 

indstillede Anders Melamies til den ledige post. Anders blev valgt. 

Bestyrelsesmedlem Anne B. Møller, Horsens Orienteringsklub, skiafdelingen var på valg og genopstillede.  

Anne B. Møller blev genvalgt modkandidat. 

 

m) valg af 2 bestyrelsessuppleanter (for 1 år) 

Suppleant Ole Mathiassen, Aarhus Skiklub var på valg og genopstillede. 

Suppleant, Vakant, tidligere Johanne, var på valg, og Holte Skiklub havde indstillet Erling Veidal som suppleant 

for bestyrelsen. 

 

Begge blev valgt. 

 

n) valg af 1 revisor (ulige årstal) 

Intern revisor Claus Carlsen havde trukket sig. Skiklubben Hareskov havde indstillet tidligere intern 

revisorsuppleant, Arne List. 

Arne List blev valgt. 

o) valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år) 

Intern revisorsuppleant Arne List var på valg og genopstillede ikke. Københavns Skiklub indstillede Jens Vinther 

til valg. 

Jens Vinther blev valgt. 
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p) valg af formand til ordensudvalget (ulige årstal) 

Formand for ordensudvalget Karsten Dyhrberg var ikke på valg, blev valgt i 2021 for to år. 

q) valg af 2 medlemmer til ordensudvalget (lige årstal) 

Medlem af ordensudvalget Henrik Fritzen var på valg og genopstillede. 

Medlem af ordensudvalget Erland Pedersen var på valg og genopstillede. 

 

Henrik Fritzen og Erling Pedersen blev genvalgt. 

 

r) valg af 1 suppleant til ordensudvalget (for 1 år) 

Suppleant for ordensudvalget Søren Qvist var på valg og genopstillede. 

 

Søren Qvist blev valgt. 

 

s) eventuelt 

Jørgen Jørgensen, Holte Skiklub: Er klubløbere dækket af den kollektive idrætsrejseforsikring ved deltagelse i 

AKD-aktiviteter? 

KB: Aktive løbere er dækket af den kollektive idrætsrejseforsikring i forbindelse med klubidrætsaktiviteter. 

Sten Rath, Skiklubben Hareskov: Den kritik, som er rejst af AKD, opfordres bestyrelsen til at tage til sig og handle 

på. SH kvitterede for det fine arbejde med udvikling af skisporten, ikke mindst med nye styrkelser af langrend og 

rulleski. Skiklubben Hareskov investerer i langrend og rulleski i disse år. Som afslutning sendte Sten Rath en stor 

tak fra SH til bestyrelsen for dens arbejde. 

 

Godkendt pr. e-mail af dirigent Villy Rasmussen og formand for Danmarks Skiforbund Anna Harboe den 17. maj 

2022 


