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Godkendelse af dagsorden og valg af referent/ordstyrer
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1 Punkter til drøftelse
1.0

UDDANNELSEUDVALG

Kortlægning af ressourcebehov ift. ønskeliste fra Uddannelsesudvalget

AH

Beslutning: Mads Vinther aflønnes 37 timer = 7000 kr. for at lave dette oplæg. Deadline: d. 6 juni.
første udkast / sendes til DSKIF 20 juni.

1.1

MANUAL

Manualen: Hvordan skal vi vedligeholde og videreudvikle den fantastiske nye manual fra nu og på
langt sigt (så vi ikke havner i samme kæmpe projekt/problem igen).
1) Rettelse af fejl/opdatering af manual fra nu og frem til næste udgave skal trykkes
2) Udgivelse af ny version
3) elektronisk version (e-bog, pdf, app etc)
4) betaling/prissætning

MT

Ad 1) Er det besluttet hvordan vi vil håndtere dette ? Ellers vil jeg foreslå at vi laver alle rettelser i en
pdf som enten sendes til alle købere af manualen (hvis vi har denne liste og kan styre det) eller
alternativt sender denne til alle kursister sammen med de øvrige geniale pdf-udgivelser, der blev
udsendt i uge 18 (skolesving, børneundervisn etc)
Ad 2) Findes der allerede en plan for udgivelse af næste udgave af manualen ? (indeholdende alle
de rettelser der er fundet, frem til da) og hvordan håndterer vi dette i forhold til dem der har købt
version 1 ?
Ad 3) Jeg vil gerne foreslå at vi igangsætter et projekt omkring en elektronisk version (e-bog, pdf,
app e.lign.).
Ad 4) Jeg vil gerne drøfte de fremtidige muligheder der kunne være for prissætning/betaling.
a. - manualen kunne f.eks. blive indbygget i kursusprisen med 1-200 kr som giver hver kursist
adgang til en ny manual på hvert 2./3. kursus de deltager på ( kræver selvfølgelig at dette kan
styres) behov for ny manual udover dette, kan købes som nu.
b. - manualen er gratis for alle i en elektronisk udgave, med en opfordring til at donere et beløb til
"fremtidig opdatering" hvis man er tilfreds med produktet - og en fysisk bog kan tilkøbes som nu.
Kursus pris øges også her med 1-200 kr.
c - som ovenfor men hvor vi kun leverer løbende opdateringer til dem der har"tilmeldt" sig dette via
donation/abonnement.
d. - som nu, men hvor der med køb af manual medfølger adgang til en elektronisk version.
..... og der er sikkert også andre spændende ideer/varianter vedr. dette, vi kan drøfte.
Udvalg: Michael, Anna og Mads vil gerne kigge på vedligehold, videreudvikling og drift.

1.2

DDS projekter

Vi har en række potentielle projekter, hvoraf nogle af dem skal iværksættes
(planlægning/annoncering) allerede inden sommeren.

RL

- Juniortur (Hintertux, uge 42, 2016)
- BSI1 m/ anwärter add-on (Hintertux, uge 42-43, 2016)
- Barmarkstræneruddannelse (Århus + Kbh., august 2016, så klubberne kan have undervisere
klar til efterårstræningen).
- DSkiF' uddannelsesudvalg (?)
- Telemark- og snowboardkursus? (Hintertux, uge 18, 2017)
- Offpistekurser (St. Anton, 3-4 dg., igennem vinteren)
- Miniworkshop (Hintertux, 3 dg. sidst i uge 19, 11.-13. maj 2017)
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2 Beslutningspunkter
2.0

Prisstigning i TUX

Priserne stiger i TUX. Liftkort og bus stiger årligt.
Fra uge 42 vil Badhotel have 63 € pr. nat og Hohenhaus 60 € pr. nat. Det er en stigning på 3 € pr.
døgn pr. person (+ Badhotel også hævende prisen for 1,5 år siden). Dvs. at vi betaler 150 kr. ekstra
for bolig pr. kursist.

AO

Forslag er at øge kursusprisen 250 kr. Dvs. at priserne for uge 42: TK 9000 kr. og alle andre 8500 kr.
Det foreslås også, at vi har ens priser i forår og efterår.
Kurserne ikke endnu ikke lagt på hjemmesiden pga. vi ikke er afklaret med prisen.
DET VEDTAGES AT PRISEN STIGER 250 kr. pr. kursus, og at prisen er ens for forår og efterår.

2.1

Code of Conduct

Det eksisterende Code of Conduct er udarbejdet og godkendt i 2013. TH fremlægger revideret
forslag, for at skabe mere åbenhed omkring aktiviteter hvor DDS er involveret.

TH

Kan det nye godkendes og har det evt. nogle konsekvenser?
Overført til næste møde

2.2

Forslag til navneændringer af kurser

1) Eurotrainer er en ren dansk ting og har derfor ikke ret meget med "Euro" at gøre. Navnet giver
absolut ingen mening når man taler med udenlandske skiinstruktører. Det skaber også forvirring i
forhold til andre Euro-eksaminer og forveksles lidt for ofte med Eurotest'en. MT vil derfor foreslå, at
vi finder på et navn der bedre indikerer hvad uddannelsen og rollen er a la National examiner e.
lign.

MT

2) PSI. Efter seneste ændring af adgangskrav er det nu en forudsætning at man ha bestået PSI3 for
at kunne komme på PSI2 - det giver ingen mening. Jeg vil derfor forslå at vi ændrer navnene på
disse kurser. Da det måske vil skabe ekstra meget forvirring blot at bytte om på de to numre (som jo
nu er rigtig indarbejdet hos mange) kunne vi jo f.eks. ændre/udbygge navnet med den disciplin der
afvikles på kurset: PSI(1)-Porte, PSI(2)-Egenfærdighed&Undervisning, PSI(3)-Offpiste. Det kunne
f.eks. således meget vel være en periode helt uden numre kun med PSI-"og så betegnelsen" som i
"PSI-Porte". TM foreslå hermed at vi ændre kursus navnene til noget der er logisk og giver mening
efter de nye ændringer.
1.

PS. Uden endnu at have set den nye manual, er MT er fuldt opmærksom på at det jo må
været beskrevet efter de gamle principper i denne - men sådan er verden jo så foranderlig og jeg synes ikke en trykt manual skal stå i vejen for at lave en logisk og brugervenlig
navngivning.

Det besluttes;

1. at ETR omdøbes til National Examiner.
2. at PSI kurserne skal fremover hedder: PSI3 = ”PSI”, PSI1 = ”Porte” og PSI2 =
”Offpist”
Vi forsætter i 2016 – med de gamle navne.
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3 Orienteringspunkter
3.0

Orientering fra kontoret /AO

Kontorets beretning
-

Manualen
Der har været godt gang i salget, og vi har solgt ca. 350 manualer. Det har taget en del
mere tid end forventet at sende manualer. Vi er dog med nu, og Lene varetager alt
udsendelse af manualer.

-

Tux uge 18
Deltagere: 184 kursister + 23 uddannere og 2 Australiere fra søn-ons.
Kurset gik rigtig godt.
Evaluering 162 svar:

AO

- Din generelle tilfredshed med kurset? 112 Særdeles tilfreds, 49 tilfreds, 1 utilfreds, 0 særdeles utilfreds
- Information pr. email inden afrejse? 82 Særdeles tilfreds, 76 tilfreds, 4 utilfreds, 0 særdeles utilfreds
(i uge 42 var 8 % utilfredse med info pr. mail, denne gang 2,5 %. Dvs. der stadig er plads til forbedring)
Feedback:

- Der var flere kursister, som ønskede at bo med deres hold og ikke ”alene ” på Badhotel.
Fremadrettet vil det være mest praktisk, at holdene primært bor på samme hotel.
- Flere kursister spurgte indtil, hvad DDS havde gjort for vidensdeling omkring Interski.
- Ikke holdbar løsning, at Anders er alene af sted fra kontoret. Der var 9 personer på sygehuset,
hvilket tidsmæssigt var svært at håndtere.
- God stemning blandt uddannerne.
- Det gik godt med at dele uddannerne op på to hoteller.
- Flere uddannerne nævnte, at kontoret er presset på personale. Her blev det påpeget, at det var
uholdbart at en uddanner skulle køre på sygehuset til en kursist.
Kontor:
Som I ved, så har kontoret været underbemandet siden 1 dec. 2015. Her er og har Lene været en
meget stor hjælp.
Kontoret har en masse hængepartier, som skal indhentes i juni.
point
regnskab
opdatering hjemmeside
manual afslutning med Bemerk
jobdatabase
afslutning af alle ”vinter-kurser”
oprettelse af uge 42 mm.
kursuskalender 2016/17
årshjul mm.
normal drift; mails, telefon mm.
Det skal pointeres, at kontoret IKKE har tid til ekstra opgaver med den nuværende kontorbemanding.
FLYTTES TIL NÆSTE MØDE

3.1

Regnskab /AO

Regnskab 2016
Gennemgås på mødet.
(regnskabet er ikke færdig og blev kun kort gennemgået). Vi følger budget, og har betalt alle

28-07-2016

AO, HS

side 4 af 5

Den Danske Skiskole – Bestyrelsesmøde d. 24 feb. 2016

Dagsorden

regninger, i forhold til manualen.

4 Eventuelt
Forberedelse af Årsmøde / sommerfest.
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