
Referat Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde 26. august 2020 
 
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. 
 
Antal stemmer: 67 
Antal klubber: 9 
Antal klubber til stede, som ikke var stemmeberettiget: 0 
 
b) beretning af formanden 
På vegne af bestyrelsen fremlagde formand Anna Harboe Falkenberg (AH) bestyrelsens beretning. 
 
AH åbnede beretningen med at konstatere, at da corona ramte, reagerede klubber og forbund hurtigt, 
således at negative konsekvenser som følge af den bratte nedlukning af samfundet, kunne minimeres. 
 
Implementeringen af den fireårige strategi i samarbejde med klubberne er godt på vej. Samarbejdet med DIF 
er positivt, ligesom at DIF ved seneste status kunne konstatere, at vi er på rette spor med hensyn til 
strategiaftalen. 
 
Også sportsligt er der fremgang. Der er kommet flere aktive atleter til konkurrencerne, ligesom at det 
etablerede Lowlanders-samarbejde er en positiv udvikling. Der er fortsat en del dialog omkring de sportslige 
prioriteringer, og her opfordrede bestyrelsen til, at klubber benytter den eksisterende demokratiske proces, til 
at påvirke disse prioriteringer. Ligeledes opfordrede bestyrelsen i sin beretning også til, at klubberne deltager 
i de møder, som foregår på forbundsniveau, som er der prioriteringerne fastlægges. 
 
Der er etableret en kraftcenterstruktur i alpint, ligesom at der for langrend er etableret en kraftcenterlignende 
struktur forankret i Københavns Skiklub. Bestyrelsen bakker 100 procent op om strukturen og konstaterer, at 
den fungerer efter hensigten. 
 



Forbundet har fortsat fokus på klubberne og har derfor styrket organisationen ved ansættelse af Nikolaj 
Salomon Vang som klubkonsulent. Bestyrelsen konstaterer også, at samarbejdet med DDS om 
fællesadministration er med til at sikre mere idræt for pengene. 
 
Spørgsmål fra salen: 
Jørgen Jørgensen, Holte Skiklub: Spørgsmål til Rejsegarantifonden og fondens vurdering af andre 
klubmedlemmers deltagelse i en klubtur 
 
Kenneth Bøggild besvarede spørgsmålet: Et klubmedlem registreret i en skiklub under Danmarks Skiforbund 
kan, hvis en klubtur er åben i en anden klub, deltage i denne, uden at det derved er et rejseprogram, som 
betyder, at klubben skal registreres i Rejsegarantifonden. Aarhus Skiklub har fået samme besked fra 
Fonden. Det blev aftalt, at der skal indhentes et notat fra Rejsegarantifonden omkring dette emne. 
  
Niels Leth, Hobro Skiklub:  
Spørgsmål til beretningen med fokus på AKD. Hvordan vil bestyrelsen sikre samarbejdet på tværs af 
klubberne i det alpine miljø? Hvorfor vælger bestyrelsen i sin beretning ikke at nævne sin sportslige 
prioritering fra fart- til tec-discipliner? Er 10 måneder ordentlig svartid i forbindelse med ønsket om dialog 
med Hobro Skiklub? 
 
Anna Harboe svarede på spørgsmål vedrørende kommunikation og redegjorde for bestyrelsens opfattelse 
af, at der har været en løbende dialog med Hobro Skiklub. 
 
Kuno Brodersen redegjorde for bestyrelsens prioritering af midler til disciplinerne. Alpin er en prioriteret 
disciplin, derfor støttes det massivt, dog er mere end 50 procent af midlerne i AKD egenfinansieret via 
sponsorer og løbernes egenbetaling. 
 
Beslutningerne i AKD varetages via den demokratiske proces i AKD. DSkiFs bestyrelse er repræsenteret i 
AKDs bestyrelse og her garant for, at det, som sker i AKD, også følger DSkiFs politik. Det er bestyrelsens 
holdning, at klubber skal gøre deres indflydelse gældende i AKD via dennes demokratiske opbygning og ikke 
udenomsparlamentarisk. 
 
Fokus på tec-disciplinerne har været længe undervejs og er en del af DSkiFs strategisamarbejde med DIF. 
Samtidig er det en økonomisk prioritering, som DSkiF som et lille forbund er nødt til at foretage. Det svarer til 
det, der foregår i andre små lande som også er anbefalingen fra FIS. 
 
Det betyder ikke, at en løber ikke kan vælge at køre en eller flere fartdiscipliner, men det støttes ikke af 
DSkiF, og derved er det ikke en prioriteret disciplin i AKD. 
 
Vedrørende OL2022-udtagelseskriterierne, så er det bestyrelsens opfattelse, at disse er de mest 
gennemarbejdede og veldokumenterede kriterier, som forbundet har fået godkendt i DIFs bestyrelse. 
 
Vedrørende kommunikation mellem klubber i DSkiFs bestyrelse, så sker dette via den etablerede 
demokratiske struktur, repræsentantskabsmøder, arbejdsmøder og andre møder. Bestyrelsen støtter ikke 
udenomsparlamentariske beslutningsprocesser. 
 
Hobro kvitterede for de svar, som var kommet. 
 
Jørgen Jørgensen, Holte Skiklub, stillede spørgsmål til tilmelding til FIS-løb, herunder om sekretariatet vil 
sikre tilmelding af løbere til fartdisciplinerne. 
 
KB svarede, at sekretariatet varetager alle tilmeldinger til løb på baggrund af reglerne fra FIS. 
 
Bente Nielsen, Hobro Skiklub, mente, at bestyrelsen ikke løser sin opgave ved for eksempel ikke at styrke 
breddearbejdet. Bente Nielsen mente, at det er ikke løst ved, at AKD har ansvaret, da de kun laver aktiviteter 
for AKD-løbere og eliteløbere. 
 
Michael Hanghøj, AKD, redegjorde for, at AKD styrker udfører breddearbejde ved at samarbejde på tværs af 
klubberne ved åbne træninger. Ligeledes konstaterede Michael Hanghøj, at det numeriske antal løbere, 



specielt i de yngre årgange, er historisk højt, og dette er sket netop via det breddearbejde, som AKD står for, 
for eksempel via åbne træninger ved de nationale konkurrencer.  
 
Bestyrelsen redegjorde ligeledes for, at breddearbejdet er en markant prioriteret aktivitet. 
 
Niels Leth, Hobro Skiklub, afleverede herefter et dokument til formanden med en kommentar om, at Hobro 
Skiklubs generalforsamling havde besluttet, at klubben skulle melde sig ud af DSkiF, dette per dags dato 
med effekt per 31.12.2020. 
 
Bestyrelsen beklagede, at Hobro Skiklub var kommet til denne konklusion.  
 
Herefter blev beretningen taget til efterretning af repræsentantskabet. 
 
c) godkendelse af det reviderede regnskab per 31.12 
KB gennemgik regnskabet. 
 
Årsrapporten for 2019 udviser et overskud på 60.000 kroner mod et budgetteret underskud på 67.000 
kroner. Differencen skyldes primært udskudte projekter samt indtægter vedrørende ikke budgetteret salg af 
serviceydelser. Ved årets ikke budgetterede overskud er DSkiFs egenkapital yderligere konsolideret. Det er 
dog ikke et mål at konsolidere DSkiFs egenkapital yderligere, målsætningen er at fastholde det høje 
aktivitetsniveau. DSkiFs egenkapital udviser efter det ikke budgetterede overskud herefter 1.582.448 kroner 
og har et kontant idestående per 31.12.2019 på 3.773.773 kroner. 
 
KB redegjorde herefter for forbundets aktiver og passiver og havde her fokus på de ikke forbrugte midler 
hensat til fortrinsvis langrend og IBU-aktiviteter, cirka 500.000 kroner. Det er bestyrelsens ambition, at disse 
midler skal aktiveres til udvikling af IBU og langrendsaktiviteter. 
 
Steen Rath, Skiklubben Hareskov: Spørgsmål til international arbejde, pris og udbytte for klubberne. 
AH præciserede at klubbernes udbytte specielt vil være øget information og indflydelse til gavn for hele 
sporten. Kenneth Bøggild kommenterede, at der i forhold til økonomien var styr på denne del, da DIF støtter 
projektet med 175.000 kroner, som dækker den andel, der ikke var finansieret i det oprindelige rullende 
budget for perioden. Martin Borch, DIF, redegjorde for DIFs prioritering og ønske om styrket internationale 
arbejde igennem specialforbundene og specielt pladser i de styrende organer i sporten. 
  
Repræsentantskabet godkendte herefter årsrapporten for DSkiF 2019 enstemmigt. 
 
d) fremlægning af mål og aktivitetsplaner 
AH redegjorde for status vedrørende strategiimplementeringen og den fortsatte indsats på dette område i 
den kommende periode. 
Ligeledes redegjorde AH kort for den kommende strategiperiode med fokus på DIFs politiske program. 
Det er centralt for udviklingen af den kommende fireårige strategi, at klubberne igen involveres, da det er 
bestyrelsens holdning og opfattelse, at skisporten skal udvikles igennem klubberne via at skabe flere og 
bedre aktiviteter i klubberne samt ved at skabe endnu bedre klubfællesskaber. Bestyrelsen kommer med en 
proces omkring klubinvolvering i dette arbejde. 
 
Herefter præsenterede AH DSkiF Gameplanens nye onlineplatform, som med udgangspunkt i den 
besluttede sportslige udviklingsmodel skal skabe overblik over forbundets planer og målsætninger. Der 
navigeres i onlineplatformen via udviklingsmodelen. 
 
Søren Qvist, Aarhus Skiklub: Kvitterede for, at der har været en positiv og konstruktiv dialog om udvikling af 
Gameplanen på mødet afviklet i Odense i efteråret 2019, og kvitterede yderligere for, at det fremlagte så 
spændende ud, og at Aarhus Skiklub ser frem til den samlede Gameplan. Det er Aarhus Skiklubs opfattelse, 
at det er på sådanne fællesmøder, at klubberne kan yde indflydelse på den samlede strategi. 
 
e) orientering om budget for indeværende år samt fremlægning af budget for det kommende 
kalenderår 
KB redegjorde kort for budget 2020, herunder en kort status på konsekvenserne af corona og de afledte 
økonomiske konsekvenser for 2020. 



 
DSkiFs budget 2020 udviser et underskud på 61.500 kroner. Underskuddet afspejler den fortsatte styrkelse 
af breddeaktiviteterne via et fortsat øget fokus på udvikling af breddeaktiviteter i samarbejde med klubberne. 
Det er bestyrelsen ønske at fastholde det høje aktivitetsniveau på trods af usikkerhed vedrørende fortrinsvis 
international tilskud fra FIS. 
 
Herefter gennemgik Kenneth Bøggild det rullende budget 2021, som er det sidste i den fireårige 
strategiperiode. Det detaljerede budget for 2020 vil blive udarbejdet i løbet af efteråret 2020. Der er en del 
usikkerhed forbundet med budget 2021, da det er uklart, hvilket tilskud der kommer fra FIS. Det rullende 
nuværende budget 2021 har et budgetteret underskud på 41.000 kroner. 
 
Ingen spørgsmål eller kommentar til budget 2020 og det rullende tentative budget 2021. 
 
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. 
 
g) behandling af indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag. 
 
h) valg af formand (ulige årstal) 
Ingen valg, formand vælges i ulige år. Formand Anna Harboe Falkenberg blev valgt i 2019. 
 
i) valg af næstformand (lige årstal) 
Næstformand Kuno Brodersen på valg, genopstiller. Ingen modkandidater, Kuno Brodersen modtog genvalg. 
 
j) valg af kasserer (lige årstal)  
Kasserer Kim Valentin på valg, genopstiller. Ingen modkandidater, Kim Valentin modtog genvalg. 
 
k) valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år) 
Ingen valg. Bestyrelsesmedlem vælges i ulige år. Bestyrelsesmedlem Asger Fischer Mølgaard blev valgt i 
2019. 
Ingen valg. Bestyrelsesmedlem vælges i ulige år. Bestyrelsesmedlem Lykke Mulvad Jensen blev valgt i 
2019. 
 
l) valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år) 
Bestyrelsesmedlem Michael R. Schmith på valg (lige år) og genopstillede ikke. Bestyrelsen opstillede Anne-
Mette Markussen, tidligere suppleant til den ledige bestyrelsespost. Der var ingen modkandidater, Anne-
Mette modtog valget. 
Bestyrelsesmedlem Anne B. Rønning på valg (lige år), genopstiller. Ingen modkandidater, Anne B. Rønning 
modtog genvalg. 
 
m) valg af 2 bestyrelsessuppleanter (for 1 år) 
Bestyrelsessuppleant Anne-Mette S. Markussen på valg og genopstillede ikke til suppleantposten. Aarhus 
Skiklub og DSkiFs bestyrelse indstillede Ole Norling Mathiassen. Ole modtog indstillingen og blev valgt uden 
modkandidat. 
Bestyrelsessuppleant Jes Knudsen på valg, genopstiller. Ingen modkandidater, Jes Knudsen modtog 
genvalg. 
 
n) valg af 1 revisor (ulige årstal) 
Intern revisor Claus Carlsen ikke på valg. Blev valgt i 2019. 
 
o) valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år) 
Intern revisorsuppleant: Arne List på valg og genopstillede. Ingen modkandidater, Arne List blev valgt og 
modtog genvalget. 
 



p) valg af formand til ordensudvalget (ulige årstal) 
Formand, ordensudvalget Karsten Dyhrberg ikke på valg. Blev valgt i 2019. 
 
q) valg af 2 medlemmer til ordensudvalget (lige årstal) 
Medlem ordensudvalget Henrik Fritzen på valg og genopstillede. Ingen modkandidater, Henrik Fritzen blev 
valgt og modtog genvalget. 
Medlem ordensudvalget Erland Pedersen på valg og genopstillede. Ingen modkandidater, Erland Pedersen 
blev valgt og modtog genvalget. 
 
r) valg af 1 suppleant til ordensudvalget (for 1 år) 
Suppleant til ordensudvalget Bente Nielsen på valg og genopstillede. Ingen modkandidater, Bente Nielsen 
blev valgt og modtog genvalget med information om, at det var sidste omgang. 
 
s) eventuelt 
Søren Qvist, Aarhus Skiklub: Ønsker, at der i det materiale, som fremsendes til klubberne inden 
repræsentantskabet, er angivet klubtilhørsforhold ud for hver kandidat. 
Kenneth Bøggild kvitterede for dette og vil indarbejde det i fremtidige udsendelser. 
 
Niels Leth, Hobro Skiklub: Hobro Skiklub er ikke tilfreds med bestyrelsen og dens ensidige støtte til AKD, 
hvorfor at klubben nu har meddelt, at den udmelder sig af Danmarks Skiforbund per 31.12.2020. Hobro 
Skiklub vil fortsat udvikle skisporten og styrke arbejdet med udvikling af skisport i Danmark. 
 
Steen Rath, Skiklubben Hareskov: Tak for indsatsen til bestyrelsen, som Skiklubben Hareskov bakker 100 
procent op omkring. Skiklubben Hareskov ser frem til Gameplanens fulde implementering og bestyrelsens 
fortsatte fokus på aktiviteterne i skiklubberne.  
Skiklubben Hareskov søger at skabe aktiviteter og deltager aktivt i debatten. Deltager på møder, stiller med 
folk til bestyrelsen og deltager aktivt i de udvalg og arbejdsgrupper, som nedsættes. Skiklubben opfordrer 
andre skiklubber, som ønsker indflydelse på udviklingen af skisporten i Danmarks Skiforbund, at deltage i 
dette arbejde. Forældreinvolvering er en forudsætning for den idræt, som vi dyrker, og derfor skal 
forældreinvolvering ses som et aktiv for sporten og en nødvendighed for at få aktiviteter til at ske. I en 
forening og et forbund er det i sidste ende det, som flertallet vil, det vil ikke være mindretallet, som skal styre 
flertallet. Skiklubben Hareskov finder det ærgerligt, at Hobro Skiklub har valgt at melde sig ud Danmarks 
Skiforbund og derved skifællesskabet. Skiklubben Hareskov er klar til at tage imod de medlemmer fra Hobro 
Skiklub, som ønsker medlemskab af en klub under Danmarks Skiforbund. 
 
Søren Qvist: Aarhus Skiklub bakker op om DSkiFs bestyrelse. Aarhus Skiklub synes som Skiklubben 
Hareskov, at det er ærgerligt, at Hobro Skiklub har valgt at melde sig ud. 
 
Jørgen Jørgensen, Holte Skiklub: Det er ærgerligt, at Hobro Skiklub melder sig ud. Holte Skiklub opfatter, at 
AKD ikke bakker op om atleter, som kører eget træningsset-up. 
 
Ole Norling Mathiassen, AKD og suppleant for DSkiFs bestyrelse: AKD står åben for alle, uanset 
medlemskab af en AKD-medlemsklub. 
 
Anna Harboe, Formand Danmarks Skiforbund: Det er ærgerligt, at Hobro Skiklub har valgt at melde sig ud af 
Danmarks Skiforbund. Anna bemærkede, at døren ikke er lukket, men klubben er velkommen tilbage, hvis 
klubben skulle have lyst til dette. 
 
Herefter konstaterede dirigenten, at der ikke var flere kommentar til eventuelt og afsluttede mødet. 
 
 
Referatet godkendt af dirigenten & Formand via mail af den 3. september 2020. 


