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1. Godkendelse af dagsorden og bilag 
Dagsorden og bilag er godkendt. 

2. Behandling af sager til drøftelse og beslutning 

2.a. Status Tux 19 2022 
IS præsenterede et overblik over salget af Tux uge 19 2022, som ser rigtig fornuftigt ud.  
Torsdag d. 3/3 kl. 20.00 afholder Mads Vinther & IS et virtuelt infomøde omkring den nye 
uddannelse Basic Race Coach, som afholdes første gang i uge 19. På baggrund af den erfaring 
vi får ved at afholde et virtuelt infomøde omkring BRC, vil vi forsøge at etablere forskellige 
virtuelle infomøder omkring DDS og Tux kurser fremadrettet.  
 
TK og WS niveauansvarlige, Peter Balle & Rasmus Næblerød, har evalueret TK og WS efter uge 
41+42 2021. Evalueringen og materialet vil blive præsenteret til orientering for bestyrelsen, 
når det er klart.  

2.b. Kontakt mellem TekKom og BE   
JB, MK & TJ præsenterede kort deres tanker omkring at styrke kontakten mellem bestyrelsen 
og Teknisk Komité. De vil fremlægge et organisationsdiagram samt et løsningsforslag til dette 
på mødet d. 28/3.  

2.c. Uddannermangel problematik vedr. eksterne kurser 
JB & KNB introducerede nogle indledende overvejelser omkring uddannermangel 
problematikken vedr. vores eksterne kurser, og hvordan man kan tilgå denne. Bestyrelsen 
diskuterede kort deres tanker herom. Det blev besluttet, at IS kortlægger vores 
uddannermangel ifm. eksterne kurser og præsenterer dette til BE. Herefter vil BE arbejde 
videre med ensretning og lønudspil samt diverse muligheder for at løse denne problematik.  
 
Bestyrelsen skal have præsenteret et forslag til beslutning på næste møde d. 28/3.  

2.d. Personfølsom sag  
Personfølsom sag blev behandlet uden for referat.  

2.e. Interski demoteam 
Bestyrelsen drøftede emnet om at inkludere en kvindekvote eller lignende på vores demoteam 
til Interski. Bestyrelsen er meget interesseret heri, og TekKom bedes sende BE et Interski 
prospekt som inkluderer dette. KNB & RL tager dette med til TekKom, og dette prospekt bliver 
præsenteret til BE på næste møde d. 28/3.  

3. Orientering fra driften/kontoret  

3.a. Årshjul for bestyrelsen 2021/2022 
Mandag d. 28/3 (fysisk) kl. 17.30-20.30 
Mandag d. 23/5 (fysisk) kl. 17.30-20.30 (flyttes via doodle) 
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Lørdag d. 11/6 (Årsmøde og sommerfest) 

3.b. Studentermedhjælper 
IS introducerede den kommende studentermedhjælper til bestyrelsen.  

4. Evt.  

4.a. Evaluering Kombi kurset 41+42 2021 
IS & RL præsenterede kort evalueringen af Kombi kurset fra uge 41+42 2021, som en gruppe 
uddannere (og IS) afholdte tirsdag d. 1/3. Det blev besluttet, at det ønskes at køre Kombi 
kurset igen i efteråret 2022. Selve evalueringen og baggrunden for denne beslutning sendes til 
orientering til bestyrelsen.  

4.b. AKI kvalitetssikring 
JB spurgte til kvalitetssikringen af vores AKI kurser, som bliver kørt eksternt.  
Det blev fremlagt, at de eksterne interessenter (fx efterskoler) selv har ansvaret for at finde 
uddannere eller godkendte PSI’ere til at køre de eksterne AKI kurser. Når de har et team til at 
køre kurset, bliver teamet godkendt af Teknisk Komité. Herefter bliver teamet introduceret til 
AKI instruktør-materialet, så de er klædt på til at køre kurset. De er desuden altid velkomne til 
at kontakte kontoret og Teknisk Komité, hvis de har spørgsmål vedr. kurset.  

4.c. DSI og forkortet BSI forløb 
KNB gav en kort opdatering på, at Skiklubben Hareskoven i samarbejde med DDS har afholdt 
de første forkortede BSI1 og BSI2 forløb i forlængelse af DSI1 og DSI2 uddannelserne. Det var 
gået godt i afholdelsen af dette første forløb, og vi fortsætter udviklingen af processerne og 
samarbejdet omkring dette.  

4.d. DDS-kontoret 
KNB har oplevet forlænget svartid fra DDS-kontoret den seneste tid, og i den forbindelse 
efterspurgte han en status på kontoret. IS forklarede at kontoret i en lang periode har været 
presset på at få alle ender til at mødes, og at IS & HSJ har været en del i kontakt herom. 
Bestyrelsen efterspurgte et økonomisk overblik fra FU, således BE kan vurdere hvordan 
situationen ser ud.  
 
FU bedes præsentere dette på næste bestyrelsesmøde d. 28/3.  

4.e. Temaer til næste møde 
Temaerne til næste møde blev præsenteret.  

 

 
 
 


