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Dagsorden

Godkendelse af dagsorden og valg af referent/ordstyrer
•

KF blev valgt som referent.

•

TH blev valgt som ordstyrer.	
  

2 Orienteringspunkter
2.1

Orientering fra kontoret /KF /RL
•

Status på de nye kontorfaciliteter (KF)

DDS og KF er faldet godt på plads i de nye omgivelser og nyder godt af de mange
faciliteter. DDS mangler stadig at få stillet et kælderrum til rådighed, men forbundet arbejder
på sagen.
•

Status på kursuskalenderen og tilmeldinger (KF)

o

PSI2	
  –	
  uge	
  13:	
  

Dette kursus har kun 6 tilmeldinger men vil alligevel blive afviklet, da det et mindre
underskud på kurset accepteres. Herudover har den 7. deltager meldt afbud efter
tilmeldingsfristen, hvorfor vedkommende kun har fået refunderet den halve kursuspris,
hvorfor der økonomisk set er 6,5 deltagere på dette kursus.

o

Tignes	
  Workshop	
  –	
  uge	
  14:	
  

Denne workshop har indtil videre 12 deltagere via DDS, hvoraf 5 deltager skal på
Pukler/offpiste-workshoppen og de resterende 7 skal på reeksamenstræning-workshoppen.

o

Eurotrainer	
  –	
  uge	
  15:	
  

Som noget nyt er der i år udtaget 12 deltagere til kurset, der hidtil kun er blevet udtaget 10
til. Herudover vil kurset i år blive kørt af 3 uddannere, hvor ekstraudgiften den 3. uddanner
vil medføre opvejes af de 2 ekstra deltagere. Desuden vil dette ikke have indflydelse på
udgiften mht. transport af uddannerne, da DDS-bilen alligevel kører til destinationen.
Hensigten bag de ekstra deltagere og den ekstra uddanner er et generationsskifte for
uddannere, der kan afvikle Eurotrainer.

o

Teori	
  –	
  uge	
  16	
  (søndag	
  d.	
  19.	
  april):	
  

Igen i år afvikles teori i Aarhus og København, eksamen såvel som undervisning. Indtil
videre er der her 12 tilmeldinger, hvoraf 3 af disse er i Aarhus og de restende 9 i
København.

o

PSI3	
  –	
  uge	
  16	
  og	
  BSI1	
  –	
  uge	
  17	
  med	
  Oure:	
  

DDS mangler stadig information fra Oure angående disse kurser, men BSI1 i uge 17
forventes at have 21 deltagere.

o

Hintertux	
  -‐	
  uge	
  20:	
  

Dette års forårskursus har indtil videre 117 tilmeldinger, hvor der herudover er oprettet
ekstra hold og adskillelige tilmeldinger på ventelister er blevet godkendt.
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AKI	
  –	
  uge	
  9	
  med	
  Sjælsølund:	
  

•

Dette kursus havde 26 deltagere. I forlængelse af dette blev der drøftet mere generelt
angående AKI. Her ses der mulighed for fremadrettet at i højere grad knytte selve AKI til
DDS’ produkt. Her kan det evt. være en mulighed at tilbyde AKI til kursisterne i forlængelse
af Teknik-kurset fremfor BSI1-eksamen. Dette kan være med til at give teknik-kursisterne
blod på tanden i forhold til instruktøruddannelsen og samtidig udgøre en synergieffekt.

2.2

Regnskab

2.3

Budget

2.4

International update (MoU, ISIA, EU)

Fredag d. 27. Februar afvikles et møde i EU, hvor DDS ikke deltager. Hertil har vi modtaget
en mail fra Frankrig, hvori de skriver, at de melder sig ud af ISIA/ikke fortsætter
medlemskab, da de ikke anerkender ISIA. Her følger Østrig og Italien måske også med.
DDS har ytret sin holdning angående Eurotest til Frankrig og DDS mener, at Eurotesten har
et for højt niveau og er for svær for deltagerne, men at der er behov for en objektiv test.
Hidtil har Danmark fremhævet Frankrig og givet dem vores opbakning.
At Frankrig ikke fortsætter sit medlemskab af ISIA får ingen betydning for de danske
instruktører i Frankrig og Østrig, da alle privilegier er via MoU, hvor vi fortsat er medlem.
Derfor ville dette heller ikke have nogen indflydelse for beviser opnået via DDS, da PSIbeviset fortsat vil være anerkendt af franskmændene, der blot er ligeglade med ISIAmærket. Dog kan dette blive et problem i Italien.
Grundlaget for Frankrigs beslutning er, at de vil beskytte sine arbejdspladser, egne
interesser samt de franske skiinstruktører, der lever godt af det, hvorfor dette primært er et
arbejdspolitisk spørgsmål, der kan have økonomisk betydning.

3 Punkter til drøftelse
3.1

Kontorfaciliteter / TH /AH
•

Kontorfaciliteter i Idrættens Hus, rammeaftale med DSkiF. AFTALE VEDHÆFTES!

DDS og KF er faldet godt på plads i de nye omgivelser og nyder godt af de mange
faciliteter. DDS mangler stadig at få stillet et kælderrum til rådighed, men forbundet arbejder
på sagen.
Rammeaftalen mellem DDS og DSkiF er vedhæftet her. Samarbejdet mellem DDS og
DSkiF samt rammeaftalen her skal i det fremadrettede samarbejde fortsat forblive ”ikke for
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detaljeret” for at udnytte samarbejdet bedst muligt.
DDS bakker fuldt op angående det nye samarbejde, hvor AH sender et godt signal, bl.a.
ved at være medlem af DDS’ bestyrelse. Dette viser en vis interesse for at etablere det
bedst mulige samarbejde og dermed øget opbakning. Alle parter har lært af tidligere
uoverensstemmelser og ønsker at løse samtlige tidligere og potentielle problematikker
gnidningsfrit. Forskellige roller er defineret, hvilket bl.a. var grundlaget for den tidligere
problematik.
AH og TH fortsætter de gode dialoger mht. samarbejdet og aftalen herimellem.

3.2

Årsmøde 2015 /RL

Datoen for årsmødet er lørdag d. 30. maj 2015.
Årsmøde 2015 og bestyrelseskonstellation 2015-16. Kontoret og CD får mandat til
at arrangere årsmødet – ud fra de sidste års model.
Bestyrelsesposter. Der stemmes om de to suppleantposter samt to medlemsposter.

•
•

Bestyrelsens arbejdsområder skal redefineres af den kommende bestyrelse, som et
af de første arbejdsområder. 	
  

•

3.3

Bestyrelsesaktivitet /RL
Bestyrelsesaktivitet,	
  dækning	
  af	
  omkostninger	
  ifm.	
  bestyrelsesarbejde.	
  

•

Ved det første bestyrelsesmøde efter valget af den nye bestyrelse skal bestyrelsens roller
redefineres, hvilket gælder alt fra den daglige drift til ageren til bestyrelsesmøder.
Flere nye folk skal rekrutteres til bestyrelsen. Her skal DDS være opmærksomme på, at
bestyrelsesmedlemmer ikke skal have nogen udgifter ved at være medlem af bestyrelsen,
deltage på bestyrelsesmøder, etc. RL får dækket al rejseaktivitet i DDS regi (fly t/r Aal.Kbh.) samt telefoni og internet.
Anne Nymand stiller ikke op til næste valg.

3.4

Interski
•
•
•

Bookning
Budget
Sponsorat

Uniformer og udstyr er bestilt. Interski køres i de ”gamle” uniformer, hvorfor de nye først
tages i brug efter Interski. Dog har lederne hos Helly Hansen endnu ikke underskrevet
sponsorkontrakten, der dog er accepteret mundtligt, bestillingen er i systemet og
inderjakkerne er kommet.
Udstyret er bestilt via Hestra og Salomon, hvor Hestra leverer handsker og Salomon leverer
googles og hjelme.
RL’s Interski-præsentation vedhæftes.
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4 Beslutningspunkter
4.1

Godkendelse af regnskab 2014 og budget 2015 /RL
• Godkendelse af regnskab 2014 og budget 2015.

LKF, RL og revisor har godkendt regnskabet. Bestyrelsen skal bekræfte godkendelsen.
Budgettet matcher regnskabet, der kom i 2014. Ikke afsat penge til nye projekter.
Regnskabet er godkendt.

4.2

Manualbudget /RL

LKF varetager budgettet og RL ønsker at udvide manualbudgettet med 10.000 kr. for at
give manualen helt nye kapitler, der vil være med til at løfte det samlede produkt samt
fremhæve manualens øgede bredde ift. anvendelse.
Dette ses som en meget billig måde til at få et bedre og bredere produkt, der kan forventes
at blive anvendt i mange år. AO har tilkendegivet, at DDS har råd til dette tiltag.
Vi har skiftet grafiker, hvem der er mere fleksibel pga. få kunder og billigere, da denne har
eget trykkeri. Det forventes stadig, at DDS har den nye manual klar til efterårskurset 2015.
Herudover ses en elektronisk version af manualen stadig som et problem i forhold til den
store indtjening DDS har i forbindelse med den fysiske version. Ambitionen er her, at have
en elektronisk version klar efter efterårskurset 2015.
Herudover ses det ikke som et problem med en ny manual i forhold til den gamle og dem
der har erhvervet denne. Dette skyldes, at den nye manual består af det samme
grundlæggende indhold, hvor ændringen ikke vil have en relevant indflydelse på
eksaminationen. Desuden vil et dokument om revideringen blive gjort tilgængeligt for alle.
Der er i bestyrelsen enighed om, at der skal afsættes ekstra penge til manualbudgettet,
hvilket fremover kan forespørges og godkendes via mail.
Afslutningsvis er intentionen, at der skal udarbejdes et PSI2-afsnit: Sne og lavine. AO skal
levere dette kapitel, men AO og DDS er her afhængige af, hvad Jens Borgnæs kan/vil lave
her, da Jens Borgnæs er leveringsdygtig af den nødvendige know-how.

5 Eventuelt
5.1

Refundering/muligheder efter tilmeldingsfrist /KF

Hvad kan den fremtidige procedure være, når et medlem har tilmeldt sig en flere
reeksamener/kurser, men deltagelse på det sidste kursus afhænger af bestået/ikke bestået
på det første kursus?
Eks.: Jens Jensen har tilmeldt sig Workshop i uge 14 og BSI2-kontinuant i uge 20, men
ønsker ikke at deltage i uge 20, såfremt eksamen bestås i uge 14. Dette kan være
problematisk, da tilmeldingsfristen til uge 20 er før uge 14, hvorfor vi ikke refunderer det
fulde beløb til Jens Jensen, hvis han består eksamen i uge 14 og ikke ønsker at deltage i
uge 20.
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Svar:
DDS mister indtjening ved at refundere det pågældende kursus, men ses samtidig som en
nødvendig service. Som forsøgsordning kan vi tilbyde et alternativt kursus til det
sidstnævnte og herefter refundere kursusprisen, såfremt kursisten ikke ønsker at deltage på
det alternative kursus.
Denne situation er problematisk, da kursisten ved en refundering fratager en anden
muligheden for at deltage på det pågældende kursus. Risikoen ligger i den her situation hos
DDS og ikke medlemmet. Dog skal DDS være opmærksomme på, at der ikke spekuleres i
dette blandt medlemmerne, mht. at udnytte dette.
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