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Godkendelse af dagsorden og valg af referent/ordstyrer 
 GODKENDT via Facebook  

 

1 Intro 

1.0 Velkommen,   
- Velkommen til den nye bestyrelse. Gennemgang af procedure for 

bestyrelsesarbejde og møderne. 
 

- Konstituering af bestyrelsen 
- Formand – Rasmus Lundby 
- Økonomiansvarlig – Henrik S.  
 
Resten konstrueres på næste møde.  
- Skiforbundsansvarlig - 
- Sponsoransvarlig -  
- Teknisk komite -  
- Kursusudvalg - 
- Amager Bakke ansvar - 
- Kontoransvarlig - 
 

- Godkendelse af ”Årshjul 2017/18” (bilag 1)  
Anders laver en ”FB doodle” med datoer… (Seminar torsdag d. 16 – 
søndag d. 19 november) 
 

- Hjemmeside. Send gerne et skriv ind om Jer selv så det kan blive 
opdateret på hjemmesiden.  
http://dendanskeskiskole.dk/om-dds/bestyrelsen-0 

RL 

 
 

2 Punkter til drøftelse 

2.0 TUX kurser / markedsføring  
Fra sidste møde 
 
Status uge 19 er 140 solgte kurser.  
 
Her er der mange PSI3 (2 stk. + 1 kont.) og Workshop (3 stk.), men et stort 
fald i BSI1.  

RL 
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BSI1 + BSI1 kont1 uge 19 2017 = 24 deltagere 
BSI1 + BSI1 kont1 uge 18 2016 = 53 deltagere 
BSI1 + BSI1 kont1 uge 18 2015 = 42 deltagere 
BSI1 + BSI1 kont1 uge 19 2014 = 44 deltagere 
 
SE BILAG 4 
 
En grund kunne være, at andre kursusudbydere de sidste 5 år har kørt en 
massiv markedsføring, og at kendskabet til deres kurser er steget og måske 
har overhalet DDS? 
 
Hvordan sikrer vi flere BSI1'ere?  
Motiv: Der er alarmerende få nye kursister  
Bestyrelsen har tidl. tilstræbt en kursistspredning med 2/3 eksamensrettede 
kursister og 1/3 teknikkursister.  
 
Foreløbig er flg. vedtaget på dette og sidste møde:  
- "Efterskole BSI1" afprøves i en toårig periode med fem efterskoler med 
skilinjer (SINE, SES, BGI, Oure og Aabybro) og to højskoler (NGG og Oure). 
Model for at indkorporere AKI i BSI1 uddannelsen tilstræbes (på alle BSI1 
kurser). MV er koordinator for "Efterskole BSI1".  
- Aldersgrænsen på BSI er nedsat.  
- "Sæson BSI" ordningen fortsættes i 2017-18 sæsonen i samarbejde med 
Nortlander/DanSki. Herunder laves en plan for en større DDS-synlighed på 
hotellerne i alperne. MV er koordinator for "Sæson BSI".  
- "Juniortur" udvides i uge 42 2017 til syv hold med egen bus og bor på eget 
hotel (Rinderhof). AH er holdleder. Der iværksættes lettere markedsføring 
juniorturen.  
- Website er indrettet ud fra rekruttering fremfor medlemsservicering  
- Fokus på jobdatabase, således ansættelse lettes.  
- Ambassadørroller styrkes, således vores aktive instruktører og uddannere 
opfordres til at rekruttere kursister på destinationerne.  
 
I uge 42 2017 skal der laves en række foto og videooptagelser af kursister, 
skiløb m.m. der kan bruges til kommende materiale.  
Kontoret opstiller en plan herfor; herunder hvor meget AO selv kan varetage 
(optage, klippe m.m.)  
 
Derudover arbejdes der med fremtidig markedsføring på kommende seminar 
ud fra kontorets oplæg (bl.a. GORM agency):  
- markedsføring, TrustPilot osv., samarbejde med Oure, S&S kunderekruttering 
osv.  
 
 
 
DET BESLUTTES AT KONTORET LAVER ET OPLÆG OM FREMTIDIG 
MARKEDSFØRING. (sidste møde) 
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SE BILAG:  
 
OPLÆG FRA ANDERS (Bilag 2) 
OPLÆG FRA GORM AGENCY (Bilag 3) 
 
Markedsføring flyttes til seminar i november.  
 

 

2.1 Amager Bakke  
Kontoret og Christian Ingels fra Amager Bakke koordinerer vilkår for 
skiinstruktion på bakken.  
 
Bestyrelsen ønsker at DDS varetager mandat til skiinstruktion på Amager 
Bakke, herunder instruktørernes 'dry slope' introduktion.  
Enhver udenlandsk uddannet instruktør kan - ligesom normalt - konverteres til 
DDS uddannelsesrække og søge arbejde på Amager Bakke.  
 
Kontoret ønsker ny ansvarlig fra bestyrelsen.  

RL 

 

3 Beslutningspunkter 

3.0 Uddannersamling i St. Anton 
 
Der afvikles ikke uddannersamling i 2017, men i stedet afvikles der 
uddannersamling i januar St. Anton 2018 
Fagligt program og budget skal godkendes på kommende best. møde 
Næste uddannersamling afvikles i uge 43 2018 (og inkluderer 
demoudtagelse).  
 

MK 

 

3.1 PSI1  
Forslag om at pukler/svær sne ikke pr automatik udbydes som en del af 
PSI1; men et potentielt tilvalg.   
PSI1 er alligevel kun et portkursus på fire dg, inkl eksamen. De to ekstra 
dage er opstået som et frivilligt tilvalg. Og det volder os praktiske problemer 
gang på gang.   
 
FREMOVER ER PSI1 kun et 4 dages kursus. Bestyrelsen er gjort 
opmærksomme på, at dette kan være et problem i forhold til vores 
anerkendelse i udlandet, da vi ”fjerner” to dages indhold.  

RL 
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3.2 Interski 2019 prospekt  
 
MV har deltaget i Interskimøde i Pamporovo 9. juni 2017 (RL og AO godkendte 
budget) 
Referat herfra og drøftelser herom på kommende møde.  
 
Interski prospekt: 
Rammerne for Interski2019 er godkendt på sidste møde; dog med forbehold for 
at budget ikke er præsenteret; og dermed ikke godkendt. Budget fremsættes til 
godkendelse, når udgifter kendes.  
Jens Borgnæs har sagt ja til at genindtræde som demo-træner på opfordring af 
Teknisk Komité.  
 
 

MV 
 

 

3.3  Teknik 
Forespørgsel fra kursist om at tage sin udenlandske kæreste med til Tux.  
Dette kan lade sig gøre, om end der fremhæves at kurset er på dansk.  
 
 

RL / MV 
 

 
 
 

3.4 Ansættelse af studiemedhjælper 
Det besluttes at der laves et jobopslag via facebook hele juli mdr.  
 

RL / MV 
 

 

4 Orienteringspunkter 

4.0 Orientering fra kontoret /AO 
Kontorets beretning 
Opgaver:  

- normal drift; mails, telefon mm. (mange løbende opgave)  
- årsmøde og sommerfest afholdt 
- Nyt design af hjemmeside er rullet ud.  
- opdatering af kursusmateriale (Mads og Anders laver nu til uge 42) 
- Ferie (kontoret holder helt lukket fra 6 juli – 31 juli)  
- 4 nye videokameraer er købt og virker fint.  Vi køber yderlidt 6 stk.  
- Møde med Skiklub Hareskoven / ville have info om undervisning i 

udlandet.  (AH) 
- UV materiale til gymnasieskolen er under udarbejdelse 
- Markedsføring oplæg 

AO 
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- Lydbog er klar. Næsten lyttet igennem og godkendt.  

Kontorhjælp i 2017: 
Lene timer 2017: jan: 30 , feb: 30 , marts: 29,5 , april: 15, maj: 43, juni: 15  
I alt: 162, 5 timer 
 
Mads timer 2017: jan: 21,5 , feb: 21,5, marts 7: , april 37,7: , maj: 0, juni: 2  
I alt:  
 
Bestyrelses giver mandat til at ansætte 2-3 studiemedhjælpere. Anders 
påpeger at der pt ikke er arbejdsopgaver til det lige nu.  
 

 

4.1 Regnskab /AO 
Regnskab fremlægges for 2017 (bilag 7) 
 
Henrik fremlægger forslag til ny regnskabsskabelon.  
 
UDSKUDT TIL NÆSTE MØDE 

AO, HS 

 

4.2 Ansvarsområdet efterår/vinter 2017 
I forhold til driften af kontoret og de mange nye tiltag, så er der brug for en 
klar fordeling af ansvarsområderne og hvilke opgaver der løftes af hvem, 
hvilket gøres for at sikre afviklingen af alle de nye tiltag. 
 
Anders:  
Ledelse af kontoret, driften, regnskab, tilmeldinger, marketing, EU, TUX 
kurser, div. uge kurser, Lenes opgaver, bestyrelsen mm. Alle opgaver der er 
tvivl omkring.  
 
Mads:  
Skiforbunds kurserne (i samarbejde med Anna), sæsonkoncept med Danski, 
efterskole BSI1, kursusmateriale til anwärter add-on, jobs til jobdatabase: 
 
Det er her vigtigt at fremhæve, at Mads/Anna har ansvaret for at kontakte 
Anders, hvis de har brug for input eller hjælp til Skiforbunds kurserne.  
 
BESTYRESEN BESLUTTER AT MADS SKAL LØFTE FØLGENDE 
OPGAVER I JULI.  
- Jobdatebase skal opdateres. 
- Tekster på hjemmesiden skal opdateres ”Hvordan bliver jeg skiinstruktør” 
osv.. Lav det sammen med Anna… 
- Skiforbund kursus 
- Anwärter add-on 
- Cases om uddannere. Der skal filmes 5 film omkring skiinstuktører på 
forskellige destinationer. F.eks. Søbye i Chilie, Bisgaard i Frankrig osv.  

AO 
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(laves med Anna) 
 
BESTYRELSES ER GJORT OPMÆRKSOMME PÅ 
ANSVARSOMRÅDERNE.  
 
Bestyrelsen har bedt Anders om at sikre, at han i form af sin lederrolle for 
kontoret, er bekendt med alle de opgaver kontorets personale løser. Anders er 
således involveret når/hvis bestyrelsesmedlemmer igangsætter opgaver der 
involverer kontorets personale. Dvs. at når f.eks. Rasmus og Mads aftaler 
aktiviteter som Mads løser, så er Anders informeret og løbende opdateret på 
disse, på samme måde som vedr. de opgaver Anders og Mads aftaler. I dette 
eksempel, aftaler Rasmus med Anders at opgaven igangsættes og Mads har 
efterfølgende ansvaret for at Anders løbende er opdateret.  
 
 

 

4.3 Sæsonkoncept med Danski 
Mads har afholdt møde med Danski om sæsonkoncept for BSI1.  
 
Mads fremsender referat inden mødet. (bilag 8) 
 
FLYTTET TIL NÆSTE MØDE 
 

MV 

 

4.4 TUX uge 19 og uge 42 
Status på uge 19 
153 deltagere + uddannere 
114 svar  (ikke så stor SVARPROCENT som normalt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AO 
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Evalueringen af uge 19 viser stor tilfredshed med kursets afvikling og indhold.  
Fremover skal kategorierne 'Særdeles tilfreds' og 'tilfreds' slås sammen i al 
kommunikation udadtil; således dette tal repræsenterer antal tilfredse kursister. 
Sondringen mellem 'Særdeles tilfreds' og 'tilfreds' er blot et internt 
analyseredskab.  
 
 
 
Status på uge 42 2017 
Teknik 26 
BSI1: 15 
BSI1 kont.: 8 
BSI2: 6 
BSI2: kont.: 9 
PSI3: 5 
PSI3 kont.: 4 
WS: 18 
Junior: 12 
Uddannere: 6 
 

 

4.5 Juniorturen 
 
Anna og Rasmus har besluttet, at vi booker 70 pladser på Rinderehof i 
Hintertux.  
(vi kan melde fra indtil 1 mdr. før ankomst).  
 
Budget:  
 
Prisen er 61 EUR pr. person på 3 pers. værelse inkl. halvpension. Vi kan 
afbestille indtil 1 mdr. ankomst.  
 
Pris for turen: 7950 kr.  
 
Budget:  

MV 
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Bolig: 61 EUR x 7 dage x 7,5 = 3200 kr.  
Liftkort: 251 EUR = 1900 kr   (årgang 2003 / 141 EUR = 1060 kr) 
BUS: 1000 kr (hvis vi fylder bussen godt op).  
Undervisning = 1000 kr (hvis der er 9 pr hold) 
 
= 7100 kr (udgifter hvis vores hold har 9 personer) 
= 7600 kr (udgifter hvis der er 6 på et hold).  
______________________________________ 
Udgifter til underviser: 3200 bolig + 1900 liftkort + 1000 kr transport + 750 
diæt + 2000 point = ca. 9000 kr.  
 
 
I forbindelse med afvikling af turen, så er vil Anders have ansvar for 
tilmeldinger, hotel, bus og liftkort. Alle andre opgaver i forbindelse med 
afvikling af turen skal varetages af andre.. 
 

 
 

5 Eventuelt 

5.0 BSI1 på Grønland 
DDS har modtaget en forespørgsel fra grønlandsk skiklub på at afvikle et BSI i 
Grønland (Nuuk). Der mangel på uddannede skiinstruktører i Grønland.  
DDS har for en årrække siden afviklet to BSI1 kurser i Nuuk (PS var 
uddanner).  
 
Bestyrelsen drøfter på kommende møde, hvorvidt vi kan hjælpe med at starte 
skiinstruktion op på Grønland.  
 
MT påpegede sin holdning om, at hvis man ikke kan nøjes kun 1 eksaminator i 
Alperne, kan man heller ikke i Grønland.  
 
 

MV 

 
 
 
 
 


