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Godkendelse af dagsorden og valg af referent/ordstyrer 
 Referat fra sidste møde (og vores seminar) er vedlagt. GODKENDT   

 
 
 
 
 
 

mailto:info@dendanskeskiskole.dk


 Den Danske Skiskole – Bestyrelsesmøde d. 16 nov. 2016 Dagsorden 

 

 

 

 
27-01-2022  side 2 af 4 

1 Punkter til drøftelse 

1.0 DSKIF uddannelsespalet 

Tue, Anna og Anders har holdt møde med UV-udvalget.  

 

Referat er vedhæftet.  

 

DDS havde som udvalget havde ønsket lavet en oplæg til udvikling af 16 nye kurser og i alt 

afholdelse af 60 stk. Her er Mads som aftalt aflønnet 7000 kr.  

 

UV-udvalget valgte på mødet, at ændre deres ønskeliste til 4 instruktørkurser og 2 

teknikhold i VASA rulleski og VASA langrend, hvilket de gerne vil afholde i sæsonen 

2016/17.  

 

I forhold til Mads´ ansættelse, så var følgende medregnet:  

 
Udvikling af kurser (16 stk). 45 timer pr. kursus.  

Administration af kurser (60 stk.) 20 timer pr. kursus.  

 

Dvs. 16 x 45 timer + 60 x 20 timer = 1900 timer. (over 2 år) 

 

Men da UV-udvalget nu kun ønsker 6 kurser det første år, så hedder estimatet: 

6 x 45 timer + 6 x 20 timer = 390 timer (hvilket også er inkl. Lenes og min tid).  

 

Her vil jeg gerne fremhæve, at vi som det ser ud efter 2016/17 og hvis vi deler timerne lige 

pr. år. Så mangler vi knap 500 timer som bl.a. var indregnet i Mads´ timer.  

 

Hvad ønsker bestyrelsen her?  

 

Bestyrelsen beslutter, at det nuværende oplæg og neddroslingen af kursustimer ikke 

påvirker ansættelsen af Mads.  

 

Kontoret laver endnu et oplæg til budget pr. kursus; udvikling og afvikling. Her efter 

godkender Tue og Anne fremadrettede aktiviteter.  

 
Langrend VASA teknik afholdes i slutning af januar, DDS kontakter Christian Borch for at spørge 
om input.  
 

AH og TH 

 

1.1 Anwärten / BSI 

Jens Borgnæs har holdt møde med Land Tirol om konvertering af BSI til Anwärter. Anders 
var i uge 42 på ski med Simon som er uddannelseschef for Snowsport Tirol, og han så bl.a. 
BSI1 og BSI2 eksamen.  
 
Her er status, at:   
 
Tirol vil nu konvertere en BSI2 til Anwärter.  
 
De vil også godkende en BSI1 + 2 dags kursustillæg med manglende indhold på BSI1 – 
børneundervisning, mere skitid og teori. 10 dage.  
 
De har krav om et særligt BSI1 + tillægs DIPLOM, så vi undgår misforståelser med BSI1 og 
undervisning i Østrig.   

AO 
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Dog er vi netop blevet kontaktet af Land Tirol, som har modtaget en ansøgning fra Trine DJ, 
som jeg har fået dispensation for BSI1, hvilket de ikke kan forstå.  
 
MADS, ANDERS og JENS laver oplæg.  
 

1.2 Amager Bakke 

Der er vedlagt to infomails fra Christian Ingels.  
 
Tue er tovholder på projektet, men Christian Ingels sender div. info til kontoret, som så 
samler sammen og videreformidler.  
(Anders og Tue har aftalt, at Tue informerer Anders, hvis han skal gøre noget i processen, 
og at han fremadrettet sender alle infomails til hele bestyrelsen)  
 
VI AFVENTER AFKLARING FRA CHRISTIAN OG FONDEN AMAGER BAKKE. 

TH 

 
 
 

2 Beslutningspunkter 

2.0 Beslutninger om TUX 

Bestyrelsen har truffet følgende beslutninger omkring afvikling af kurser i Hintertux.  

 

Punktet er flyttet til næste møde  
 

AO + MV 
 

 

2.1 DDS – gratis materiale til skoler og gymnasier 

 
For at øge synligheden af DDS og vores tilbud om skiinsturktørkurser.  
Kontoret ønsker, at vi må lave 20-30 siders manual, som omhandler skiteknik og henvender sig 
til idræt på mellemniveau i gymnasieskolen 
.  
Formidles som pdf til fri afbenyttelse af div. interessenter. (de må selv stå for print) 
 
Budget 10.000 kr. til layout.  
 
DET BESLUTTES VI GØR DET,  OG DET ER OGSÅ EKSTRA BUDGET HVIS VI FÅR BEHOV 
FOR DET… 

 

AO + MV 
 

 

2.0 Oure (og DDS) oplæg for gymnasier  

Fra Michael på Oure Højskole 
Oure højskole kommer på besøg på f.eks. Ryselsten en eftermiddag, og varetager den 
obligatoriske idrætsundervisning for nogle 1, 2 eller 3 g klasser. Det vil være et grundtrænings- 
og skiforberedende kursus, som vi forestår i samarbejde med vores elever. I første omgang 
tænker vi blot at aflægge et enkelt gymnasium et besøg (f.eks. Ryselsten), men hvis vi kan slå to 
gymnasiebesøg sammen på en enkelt dag, er det selvfølgelig at foretrække. Ligeledes vil det 
være fint hvis flere idrætsklasser fra samme gymnasium kan deltage, når vi er på besøg. Nikolaj 
og jeg forestiller os, at vi kan forestå hele seancen selv, og repræsentere Oure højskole og DDS 
samtidig. På den led er det ikke nødvendigt at I (DDS) stiller med en mand. Vi har blot et ønske 
om at vi (Oure højskole og DDS) henvender os til gymnasierne som samarbejdspartnere, så vi 
fremstår som samlet afsendere.  
 

AO  
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Kan du beslutte dette?  

Det er fint med os. Men vi forventer, at DDS bliver informeret om hvilke gymnasier, hvornår 
og at DDS ikke bliver misbrugt.  

 

3 Orienteringspunkter 

3.0 Orientering fra kontoret /AO 

Kontorets beretning 
 
Opgaver i efteråret.  

- normal drift; mails, telefon mm. (mange løbende opgave) 

- Mads er i gang.  

- Årsmærker, ID-kort, BSI1 kursusbevis. 

- jobdatabase (Er klar til godkendelse) 

- film – skolesving (Der er filmet alle 8 skolesving. Pga. dårligt vejr og en dag uden ski, så er 

det i meget begrænset hvad vi har haft af tid.  

- øvelsesdatabase (Test-film er filmet, og hjemmeside er klar. Senere må vi bestemme os for 

hvordan de endelig film skal laves). (Filmene er dog ikke klippet endnu) 

- opdatering hjemmeside (Mads og Anders er i gang) 

- opdatering af kursusmateriale (Mads og Anders er i gang) 

- Ferie. (AO: uge 47 og 52) 

- Møde med Helly Hansen 

AO 

 

3.1 Regnskab /AO 

Regnskab 2016  AO, HS 

 

3.0 Budget /AO 

Udskydes til januar, da vi endnu ikke har afklaring om UV-udvalg og tilskud fra 
Skiforbundet.  
 

AO, HS 

 

4 Eventuelt 
4.1  
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