
Dagsorden for AKD-bestyrelsesmøde 5.10.2022 
Beslutningspunkter er skrevet i kursiv. 
 
Deltagere: Michael Hanghøj 
Ole Mathiassen 
Kuno Brodersen 
Søren Witt Andersen 
Kim Skov Jensen 
Carsten Reffeldt Wexel (suppleant) 

 
Referent: Lene Svanebjerg 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
Beslutning: Da bestyrelsen ikke havde modtaget referatet, rundsender Lene referatet samt de opdaterede 
vedtægter. 
 
3. Behandling af sager vedrørende: 
 

A: Sportsligt 
Udtagelseskriterie EYOF. 
Bestyrelsen debatterede sagsforløbet. 
 
Beslutning: DIF har godkendt udtagelseskriterierne, så der er godkendte og skal formidles til atleterne. Kuno 
taler med sekretariatet om forløbet og beder om at få proceduren for udtagelseskriterier indskrevet i 
rammeaftalen mellem AKD og skiforbundet. 
 
Det skal kommunikeres ud, at de fysiske krav vil blive effektueret.  
 
B: Destinationer, træningssamarbejde & organisation – Hvad ligger der i destinationer? 

Henrik orienterede om Lowlanders. Atleterne er blevet fordelt i grupper og der er tildelt trænere til grupperne. 
Derudover er der blevet udpeget en atletrepræsentant. 
 
Carsten orienterede om Trysil. Man er i dialog med Trysilguiderne om, hvilke træninger de tager sig af og hvilke 
træninger Skisportdanmark tager sig af. Der afholdes månedlige møder i racegruppen. 
 
Der skal udarbejdes en vejledning til nye Fis løbere om hvilke løb der er gode for dem at deltage i samt hvad 
proceduren er når der er flere atleter tilmeldte et løb en der er kvote til. 
Beslutning: Carsten og Henrik laver et oplæg. 
 
Carsten: SH er kede af, at det er Trysilguiderne som står for undervisningen når det plejer at være klubbens 
instruktører der står for at undervise medlemmerne på klubturene. 

 
C: Økonomi og administration 
Kim orienterede kort om økonomien. Der er kommet indbetalinger for de forskellige pakker. 
 
Der skal arbejdes med sponsorater. 
 
D: Medlemmer og diverse partnere 
Der var intet til dette punkt. 
 
E: Kommunikation og marketing 
Bestyrelsen er enige om at vi skal have kommunikationen op at køre, vi talte om forskellige temaer for 

nyhedsbrev/mail. Det første tema synes der enighed om og det vil der blive arbejdet på. 

Beslutning: Carsten og Lene laver et oplæg. Der stiles mod at formidle informationerne via mail og 

hjemmeside. Der stiles på en kvartalsvis udsendelse. 

Bestyrelsen talte om forskellige forslag til emner og vil debattere videre i næste møde. 

 
4. Andre sager til behandling 
1. Etablering af et årshjul med fire faste bestyrelsesmøder 



Beslutning: Der stiles mod at afholde et bestyrelsesmøde hver 2. måned – omkring 5 årlige møder. 
Carsten kommer med et oplæg til et årshjul. 
 
2. Etablering af arbejdsområder/grupper 
Følgende grupper foreslås etableret: 
 
1. Udtagelseskriterier (sportsligt) 
 
2. Støtte til atleter (sportsligt/økonomi) 

1. A-landshold, direkte støtte og indirekte støtte, f.eks. tøj 
 
3. Sagsbehandling af sportslige sager (sportsligt) 
 
4. Sagsbehandling af destinationer (f.eks. destinationer, træningssamarbejde) 
Beslutning: Ændre det til Sagsbehandling af destinationer og træningssamarbejder. 
 
5. Samarbejdsaftaler med partnere af trænings setup. (destinationer, træningssamarbejde) 
 
6. Sponsorer (Kommunikation og marketing) 
 
7. Kommunikation (Kommunikation og marketing) 

 
NYT punkt 8 
Relationen til DSkiF og vedligeholdelse af rammeaftalen 
 
Beslutning: De forskellige grupper bemyndiges med et vist mandat til at tage beslutninger. 
 
5. Evt. 

Lene: Jeg vil lige følge op på status på Landsholdsjakke til Christian Borgnæs. 

Michael: Jeg vil foreslå, at Landsholdsløbere får tilbudt en jakke og en fartdragt for at skabe en for fore ensartet 

udtryk når man repræsenterer Danmark. 

Lene blev bedt om at forlade mødet, da bestyrelsen skulle diskutere en sportslig sag. 

6. Næste møde 

Blev ikke fastlagt mens Lene var til stede på mødet. 


