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1

Dagsorden

Godkendelse af dagsorden og valg af referent/ordstyrer
•

TH vælges som ordstyrer

•

KF vælges som referent	
  

2 Punkter til drøftelse
2.1

Status på vinteren 2015/16
-

Nyt fra ski Danmark
Samarbejdspartnere

Gennemgang af div. Oure, Skischooleonline, snowminds, skimundi m.fl.
Der afholdes et møde med Snowminds i løbet af november/december. Anders og Kokborg
deltager.
Der arbejdes på, at BSI skal anerkendes som anwärter og man er her langt i dialogen, da
Simon fra Østrig og Jonathan fra USA kommer og hjælper med at køre kursus i uge 42.
Nye tiltag fra DDS i 2016.
Brug af uniformen (f.eks. når man underviser for andre)
Status er, at uddannerne ikke må undervise i uniformen uden kontoret har godkendt det.
PSI1
Teknisk komite laver oplæg til port-sætning, hvorefter dette godkendes på et kommende
møde.
Udd. udvalg
Teoriuddannelse fra DDS - Grunduddannelse: Kan DDS afholde UV teori.
Herudover har man valgt at gå videre med rulleski og freestyle. Trampolinundervisning –
freestyle. AH hjælper Philip i uddannelsesudvalget. Det er vigtigt, at DDS er repræsenteret i
udvalget, hvis Tue ikke kan deltage.

2.2

Opfølgning på PSI2 optagelseskrav

De gamle adgangskrav på PSI2 er ændret. Det nye adgangskrav til PSI2 er PSI3
egenfærdighed, hvilket både består af egenfærdighed og skolesving.

3 Beslutningspunkter
3.1

4 Orienteringspunkter
4.1

Orientering fra kontoret /AO /KF

Status på efterårets kurser
• Teori i DK
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Dagsorden

Teori i Aarhus blev aflyst grundet for få tilmeldinger. Dog kom de tre tilmeldte til Brøndby,
hvorfor teori her havde 25 deltagere, der i høj grad var tilfredse med Janus Hecht og
Michael Kokborg, der afviklede dette.
•
•
•
•
•

Uge 42 – ca. 250 deltagere inklusiv uddannere.
Førstehjælp – 12 tilmeldinger i Brøndby
PSI1 AFLYST – for få tilmeldinger - lagt op på siden for sent.
Udd. samling
Manual

•

Gamle ”opgaver” fra da Anders var på barsel. Forfaldne faktura, rod i banken mm.
Ved at være styr på dette. AO har brugt meget tid på dette.	
  

Uge 20 og øvrige faste kurser skal udgives på hjemmesiden, dog skal tilmeldingen først
aktiveres efter uge 42.

4.2

Regnskab /AO

Regnskab er udskudt til næste møde, da det blev gennemgået på mødet i august, og der er
siden kun kommet betalinger ind på TUX 42 (konto 1010)

4.3

Interski /AO

Status

5 Eventuelt
5.1

Aflysning af PSI1 – kort tilmeldingsfrist

Efterårets PSI1 blev aflyst pga. for få tilmeldinger, hvilket skyldtes, at kurset blev fastlagt og
lagt op på hjemmesiden for sent.
Fremover skal DDS udbyde PSI1 og øvrige kurser i bedre tid således, at
medlemmer/kursister har mulighed for at planlægge deres vinter efter, hvornår kurserne
udbydes.

5.2

Styrkebaseret læring

Bestyrelsen informeres om vinklen om styrkebaseret læring, der var indholdet på den
danske lecture i Argentina.
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