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1. Velkomst  
Sekretariatsleder Iben Stubbe (IS) bød officielt velkommen til Den Danske Skiskoles (DDS’) virtuelle 
årsmøde 2022. IS ridsede mødets virtuelle spilleregler op, beskrev hvorledes mødets dagsorden lød og 
hvordan mødets afstemninger skulle foregå. IS bød desuden velkommen til vores nuværende 
bestyrelsesmedlemmer, som var til stede på mødet, samt de ordinære medlemmer. Der var 13 
stemmeberettigede medlemmer og 1 gæst til stede i det virtuelle møderum.  

2. Valg af dirigent og referent 
IS ledte årsmødet videre til valg af dirigent og referent. Bestyrelsen indstillede IS til at agere dirigent 
samt referent på årsmødet, og det blev godkendt af medlemmerne ved åben afstemning.  

3. Årsberetning  
IS og bestyrelsesmedlem Henrik Steen Jensen (HSJ) fremlagde årsberetningen for 2021/2022.  

Siden sidste årsmøde i 2021 har vi haft fornøjelsen af at afholde det første sommerkursus i rigtig mange 
år i Tux i uge 27 2021. Det var et lille kursus og desuden det første kursus efter en lang periode med 
covid-19 aflysninger. Så det var mest af alt rigtig dejligt at afvikle kursusaktivitet igen, og her gjorde vi 
os nogle fine erfaringer ift. at rejse til Østrig med nogle fortsatte restriktioner.  

Efterspørgslen på Tux kurser var extraordinær høj på bagkanten af alle covid-19 aflysningerne. Så vi 
valgte at udbyde et Tux uge 41 kursus udover vores ordinære Tux uge 42 kursus. Det betød, at vi i uge 
41 og 42 2021 havde lige over 600 DDS’ere med i Tux, som er det største antal nogensinde. 
Efterspørgslen er til gengæld ikke blevet mindre i år (2022), hvor vi ser ud til at matche antallet af 
DDS’ere i Tux i uge 41 og 42 2022.  

I løbet af vinteren 21/22 har vores skolesamarbejde også virkelig fået vind under vingerne igen efter 
covid-19. Her kan vi se, at efterspørgslen også stiger, og at skilinjerne på efterskolerne generelt vokser.  

Vi har sluttet sæsonen af på fineste vis med et dejligt Tux uge 19 kursus. Dette har været et helt 
standard størrelse forårskursus, hvor vi har haft fokus på at optimere og udvikle, således vores større 
efterårskurser i Tux kan forløbe gnidningsfrit.  

Vi har sideløbende arbejdet på at udvikle en ny porttræner uddannelse i samarbejde med Danmarks 
Skiforbund (DSkiF) og AKD, som vi har valgt at kalde Basic Race Coach - BRC. Vi har kørt pilotprojektet af 
i uge 19 2022, og er klar til det første færdigreviderede BRC-kursus i uge 41 2022. Vi arbejder fortsat på 
at udvikle en Langrends og rulleski træner uddannelse i samarbejde med DSkiF og Københavns Skiklub 
(KS).  

DDS har desuden brugt mange ressourcer på at håndtere en sag med en række påstande - bl.a. om at 
DDS skulle have en krænkende og sexistisk kultur. Der blev derfor gennemført en advokat 
forundersøgelse til at undersøge DDS’ kultur. Advokaten konkluderede, at der ikke var hold i 
beskyldningerne. Vi informerer alene om denne sag på årsmødet, fordi der er store økonomiske 
omkostninger forbundet med den, som det fremgår af årsrapporten. Vi har hele tiden ønsket og ønsker 
stadig at lægge sagen bag os og i stedet bruge medlemmernes penge samt DDS’ ansattes og de 
frivilliges tid og energi på at udvikle DDS og vores kurser.  

Bestyrelsen arbejder desuden på at sætte en ansættelsesproces i stand, i forhold til at finde en afløser 
til sekretariatslederposten. IS har sidste dag på kontoret d. 30/9/22, og frem mod dette arbejder 
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kontoret på at sikre en god overlevering af Tux kurserne i uge 41 og 42 2022 samt kontorets drift 
generelt. Det er et stærkt team, som kommer til at afvikle Tux kurserne her til efteråret, og de glæder 
sig til at se jer alle på ski inden længe!  

Årsberetningen blev godkendt af medlemmerne ved åben afstemning.  

4. Årsregnskabet  
HSJ fremlagde årsregnskabet for 2021.  

Regnskabet viste et underskud, og det er en konsekvens af at bestyrelsen under og i opstarten efter 
Corona besluttede at fastholde et relativt højt aktivitetsniveau og at fokusere på fortsat udvikling af 
DDS og DDS-tilbud til medlemmerne – frem for at prøve at spare os ud af Corona-krisen. Det har også 
været dyrere end ventet at genstarte og afvikle Tux kurser – de største kurser nogensinde, og for første 
gang med to kursusuger frem for kun en. Dette var muligt, fordi DDS gradvist har oparbejdet en solid 
egenkapital, som kan modstå kriser som denne. 

Årsregnskabet blev godkendt af medlemmerne ved åben afstemning.  

HSJ fremlagde desuden budgettet for 2022, som ikke skal godkendes på årsmødet. Budgettet er 
forsigtigt, og vil igen give et (noget mindre) underskud, fordi vi fortsætter aktivitets-/udviklingsniveauet 
og desuden hensætter penge til bl.a. Interski-deltagelse og manual opdatering og genoptryk.  

5. Valg til bestyrelsen  
IS fremlagde proceduren og rammerne for valget til bestyrelsen.  

Den Danske Skiskoles bestyrelse bestod af følgende 6 medlemmer + 1 repræsentant fra Danmarks 
Skiforbund:  

- Rasmus Lundby (formand – ikke på valg)  
- Henrik S. Jensen (ikke på valg)  
- Morten Kaiser (på valg – genopstillede) 
- Kasper Bisgaard (på valg – genopstillede) 
- Johanne Bangsgaard (på valg – genopstillede)  
- Tine Jespersen (på valg – genopstillede) 

Det betyder, at der var 2 toårige bestyrelsesposter samt 2 etårige suppleantpladser på valg til 
årsmødet 2022.  

Følgende 5 kandidater stillede op til bestyrelsen:  

- Morten Kaiser 
- Johanne Bangsgaard 
- Tine Jespersen  
- Kasper Bisgaard  
- Annemarie Hartvig 

Bestyrelsesvalget blev foretaget via lukket afstemning på en online afstemningsplatform.  

Sekretariatsleder IS foretog optællingen af stemmerne via afstemningsplatformen samt 
brevstemmerne.  
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Valgresultatet blev således:  
Johanne Bangsgaard og Morten Kaiser fik flest stemmer og får derfor tildelt de 2 toårige 
bestyrelsesmedlemspladser.  
Tine Jespersen og Kasper Bisgaard fik 3. og 4. flest stemmer og får derfor tildelt de 2 etårige 
bestyrelsessuppleantpladser.  
Bestyrelsen kan dog konstituere sig, som de ønsker, på deres konstituerende bestyrelsesmøde.  

Vi takker mange gange bestyrelseskandidat Annemarie Hartvig for hendes engagement og lyst til at 
bidrage til Den Danske Skiskole og bestyrelsen, og vi håber at se hende i mange DDS-sammenhænge 
fremadrettet.  

Til slut vil vi ønske et kæmpestort tillykke til de fire genvalgte bestyrelsesmedlemmer Johanne 
Bangsgaard, Morten Kaiser, Tine Jespersen og Kasper Bisgaard! Vi glæder os til endnu et forhåbentligt 
spændende forenings-år med jer!  

6. Evt.  
Der var indsendt et punkt til eventuelt fra DDS-medlem Jesper Berth. Dette omhandlede værdier og 
etik ift. samarbejdspartnere af DDS. Bestyrelsesmedlem Morten Kaiser (MK) faciliterede dette punkt og 
understregede, at dette er et vigtigt punkt for DDS-bestyrelsen og inviterede alle interessenter til et 
møde med bestyrelsen, hvor det er muligt at gå i detaljer herom. MK introducerede desuden emnet 
Code of Conduct, som bestyrelsen har arbejdet på at udvikle over det seneste bestyrelses-år.  

Der var ikke flere punkter til eventuelt herefter og ophævede således årsmødet 2022 og ønskede 
medlemmerne en fortsat god weekend.  

 


