
Side 1 af 4 
 

 

 

 

Brøndby, 19. juni 2019 

 

 

Den Danske Skiskoles årsmøde 2019 - Dagsorden og valg til bestyrelsen 
I forbindelse med det forestående årsmøde d. 22. juni 2019 fremsendes hermed følgende:  

 Dagsorden  

 Valg til bestyrelsen  

Dagsorden  
1. Årsberetning ved Iben Stubbe  

2. Formandens beretning ved Rasmus Lundby  

3. Fremlæggelse af årsregnskabet ved Kenneth Bøggild  

4. Kommunikationsstrategi fremlægning ved Henrik S. Jensen  

5. Valg til bestyrelsen  

6. Eventuelt  

Valg til bestyrelsen  
Den Danske Skiskoles bestyrelse består i øjeblikket af følgende 7 medlemmer:  

 Rasmus Lundby (formand – ikke på valg)  

 Henrik S. Jensen (ikke på valg)  

 Anna Harboe Falkenberg (Danmarks Skiforbunds repræsentant – dermed ikke på valg)  

 Jakob Skov (på valg – genopstiller ikke)  

 Nicolai Boll (på valg – genopstiller ikke)  

 Michael Tandrup (1-årig suppleant på valg – genopstiller)  

 Kasper Bisgaard (1-årig suppleant på valg – genopstiller)  

Følgende 5 kandidater stiller op til bestyrelsens 4 frie poster: 

 Kasper Bisgaard  

 Michael Tandrup  

 Annemarie Hartvig Jensen  

 Johanne Bangsgaard  

 Morten Kaiser  

I kan læse om bestyrelseskandidaternes baggrund og motivation for at stille op i bilag A.  
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Stemmeprocedure  
Det er muligt for et medlem at stille op til bestyrelsen på valgdagen, men vil dermed ikke gavnes af 

brevstemmer.  

Hvert medlem af Den Danske Skiskole skriver mellem nul og fire kandidatnavne på stemmesedlen, som 

man ønsker skal besætte de fire bestyrelsesposter. Såfremt der er skrevet mere end fire navne på 

stemmesedlen, anses stemmesedlen for at være ugyldig.  

De to bestyrelseskandidater som har fået flest stemmer får hhv. de to 2-årige bestyrelsesposter, og de to 

kandidater som har fået 3. og 4. flest stemmer får hhv. de to 1-årige suppleantposter. Bestyrelsen har dog 

mulighed for at konstituere sig anderledes på deres efterfølgende konstituerende møde.  

Brevstemmer – Hvis du ikke har mulighed for at deltage på årsmødet, kan du brevstemme. Du 

brevstemmer ved at sende en mail til info@dendanskeskiskole.dk, hvori du skriver mellem nul og fire 

kandidatnavne, som du ønsker skal tiltræde de fire bestyrelsesposter. Du kan brevstemme indtil d. 21. juni 

2019 kl. 23.59.  

 

Med venlig hilsen,  

 

 

Iben Stubbe 

Den Danske Skiskole 

Sekretariatsleder  

  

mailto:info@dendanskeskiskole.dk
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Bilag A – Bestyrelseskandidater 
 

Annemarie Hartvig Jensen  

Jeg ønsker at stille op til bestyrelsen, da arbejdet omkring af udvikle skisporten i Danmark har min store 

interesse. 

Jeg har siden, jeg var lille stået på ski som ”dansk turist” og altid elsket det og også arrangeret skiture selv 

mens jeg studerede, da jeg gerne ville få flere danskers øjne op for denne sport. 

Mine børn og jeg har med stor succes deltaget i DDS´s kurser gennem de sidste år og vil derfor gerne være 

med til udvikle og drive det gode arbejde omkring DDS fremadrettet. 

 

Johanne Bangsgaard  

Jeg har været aktiv uddanner i DDS siden 2015. Jeg er netop ved at afslutte min 
kandidatuddannelse. 
  
Jeg ønsker at bidrage til en organisation med større gennemsigtighed, samt en organisation, hvor 
vi kan stille krav til vores frivillige. Jeg advokerer desuden for, at undervisningen skal have mere 
fokus i vores uddannelse. Sidst vil jeg arbejde for et bedre samarbejde på tværs af de 
organisationer der arbejder med skiløb og skiinstruktørundervisning i Danmark. Kun herigennem 
tror jeg på, at vi kan skabe et bedre og mere bæredygtigt miljø for danske skilærer. 
 
 

Morten Kaiser  
Baggrund: Jeg er nyuddannet PSI’er. Til dagligt arbejder jeg som global chef for ledelseskonsulenter og 

psykologer i Maersk Training/A.P. Møller-Maersk.  

I de seneste 15 år har jeg arbejdet fokuseret med udvikling af ledere og organisationer med fokus på 

opbygning af stærkt engagement og opbakning til eksekvering af ambitiøse strategier. Jeg er innovativ, 

hårdtarbejdende og brænder for at skabe gode rammer for udvikling af ledere og mennesker generelt. 

Jeg har været passioneret bruger/del af DDS siden 2001 og færdiggjorde min PSI i vinter. Derigennem har 

jeg fået et godt indblik i organisationen, kurser mm, og har et stærkt netværk iblandt bestyrelse, uddannere 

og kursister. 
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Bidrag og ambition hvis valgt ind: DDS har potentiale til at blive verdensledende på undervisning. Skiløbet i 

DDS har udviklet sig meget de seneste år og vi høster stor ros internationalt hos de store skinationer. Jeg 

mener at vi har ideelle forudsætninger for at blive ledende/drivende inspiratorer på ”meningsfuld og 

værdiskabende udvikling på ski”. Vores uddannere og kursister er enormt ressource fulde og danskere har 

en unik tilgang til læring. Jeg vil gerne bidrage med min erfaring omkring innovation og læring til at skabe et 

unikt rum ”DDS LAB” hvor vi kan dyrke de enormt mange ideer der findes hos kursister og uddannere, for at 

sætte nye standarder for skiundervisning og læring. DDS bør ambitiøst gå efter at differentiere os 

undervisningsmæssigt og søge en international førerposition omkring passioneret kontinuerlig udvikling fra 

begynder til ekspert skiløber og jeg har ideer til hvordan vi kan nå dertil.  

Kasper Bisgaard - genopstiller 
Passion for skiløb, sammenhold hos medlemmer, skiglæde, skabe udvikling og åbenhed for et stærkt DDS er 

”hvorfor” at jeg ønsker at fortsætte mit engagement i bestyrelsen hos Den Danske Skiskole. Igennem de 

seneste 2 år, har vi oplevet nogle store forandringer i DDS. Jeg oplever et DDS som i den seneste tid virkelig 

har rykket sig i en positiv retning, hvor åbenhed, god kommunikation og konstruktive løsninger er blevet en 

del af dagligdagen. Jeg mener fortsat at jeg kan bidrage til DDS i den positive retning, hvor stort 

engagement, arbejdsomhed og viljen til at udvikle er nogle af de ting i får hos mig, og jeg ønsker derfor 

fortsat at være i bestyrelsen.  

 

Jeg er selv meget aktiv frivillige i DDS, og står derfor som repræsentant for alle de frivillige som lægger et 

stort arbejde i DDS.  

Jeg har 7 års erfaring som aktiv skilærer i de kommercielle skiskoler rundt om i verden, hvilket betyder jeg 

også repræsenterer alle de aktive skilærer, som hver vinter drager ud i verden for at leve deres drøm. 

Jeg har de seneste år været en stor del af samarbejdet med efterskolerne, her ønsker jeg fremadrettet at 

holde fokus og udvikle DDS, så vi skaber flere muligheder for unge ski entusiaster, der vil gøre skiløb og 

skiinstruktøruddannelsen til deres levevej.  

 

Jeg tror på en åben, aktiv og arbejdsom bestyrelse, hvor jeg ser at jeg fremadrettet kan gøre en forskel.  

 

Michael Tandrup  
Jeg genopstiller til bestyrelsen som kursisternes repræsentant og med tilførsel af en lang erhvervsmæssig 

baggrund både fra operationel ledelse og bestyrelsesarbejde. Jeg har været med i bestyrelsen siden 2010 

og befinder mig rigtig godt i rollen som brobygger mellem kursisterne og uddannerne – som der fra tid til 

anden har været stor overvægt af i bestyrelsen.  

Mit fokus i bestyrelsen er:  

- at sikre den bedst mulige forvaltning af foreningens penge 

- at tilsikre de bedst tænkelige vilkår for kursisterne, uden at gå på kompromis med niveau og kvalitet i 

vores uddannelse  

- at bidrage med erhversmæssige betragtninger til bestyrelsesarbejdet  

- at sikre og videreudvikle DDS’s popularitet og værdi – såvel for den enkelte deltager som for den danske 

skiverden 

 


