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Punkt

Bilag

Godkendelse af dagsorden og valg af referent/ordstyrer
Skal godkendes

IS

side 1 af 8

Den Danske Skiskole – Bestyrelsesmøde d. 6. november 2018

1

Dagsorden

Intro
1.0

2

Punkter til drøftelse
2.0

Status på TUX uge 42

Anders laver en kort status på uge 42.

AO
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Dagsorden

Referat:


Kurset gik rigtigt godt som det plejer.



Der er en generel meget høj tilfredshedsgrad hos vores kursister.



Ingen rigtigt alvorlige skader.



Busser og hotel fyldt godt op.



Evaluering: 208 personer svarede på evalueringen ud af 300 – svarprocenten er ikke særlig
god sammenlignet med tidligere.

2.1

Uddannerevaluering fra uge 42/43

Kasper gennemgår evalueringen.

KB

Samt mundtlig feedback fra div. uddannerne.

Referat:


Uddannerne har generelt været tilfredse for Tux samt det praktiske på turen.



Generelt glade for demotræningen.



Der er opsat et forslag omkring eksaminationen af egne kursister. Forslaget går på, at man
som uddanner træder fra eksaminationen, når ens egne kursister kører. Dette foreslås for
at opretholde mest muligt objektivitet i eksaminationen. Bestyrelsen bakker op om dette
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Dagsorden

forslag. Bestyrelsen ønsker, at dette er en praksis, som løftes i det omfang, det kan lade sig
gøre.

2.2

Juniorturen

Hvorledes skal den foregå næste gang?

RL, AO

Referat:


Vi vil bestræbe os på at flytte juniorturen til et separat hotel/lejligheder næste gang. Zur
Sonnes lejligheder eller Rindererhof foreslås som alternativer til Hohenhaus.



RL foreslår at aldersgrænsen hedder 13-16 i stedet for 13-17. Bestyrelsen er enig i
forslaget.



Vi vil bestræbe os efter at få kommunikeret med efterskolerne, således at eleverne på
efterskolelinjerne er informeret om muligheden for at komme med på juniorturen i
efterårsferien.



Vi vil bestræbe os efter, at rammerne for fordelingen af juniorholdene er klar. Da nogle af
de bedst løbende elever er klar til BSI1 næste gang, de er på ski, giver det mening, at disse
skal have de højst uddannede instruktører på juniorturen.



IS og Rikke evaluerer mht. drejebogen af juniorturen.



RL evaluerer med instruktører ift. indhold af juniorturen.

2.3

Anwärter add-on

Hvorledes skal den foregå næste gang?

RL

Referat:


3

Dette punkt udskydes til næste bestyrelsesmøde.

Beslutningspunkter
3.0

Skischoolonline

1) Skischoolonline ønsker at benytte sig af klip og videoer, som DDS har liggende på deres
YouTube kanal.
2) Skischoolonline ønsker, at DDS skal bistå med at fremskaffe, oversætte og udsende
materiale vedr. sociale sikrings- og skatteregler i de forskellige lande, hvor dansk
uddannede instruktører arbejder i.
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3) Skischoolonline ønsker endnu engang at få lov til at besøge vores kursister rundt omkring
på deres hold i Hintertux, for at oplyse om jobmuligheder via Skischoolonline.

Referat:
1. Skischoolonline og såvel andre aktører er mere end velkomne til at benytte DDS’ videoklip,
som er lagt offentligt op på YouTube.
2. Bestyrelsen mener ikke, at DDS bør varetage denne opgave.
3. Bestyrelsen mener, at alle interessenter bør have samme muligheder, men at det er
uholdbart, at to eller flere interessenter går rundt på holdene. Bestyrelsen mener derfor, at
et fælles oplæg om ’Hvad man kan som skiinstruktør’ var en god løsning. Bestyrelsen vil
meget gerne imødekomme et alternativ, og her må Skischoolonline rigtig gerne byde ind
med et alternativ. Det besluttes, at vi holder fast i formen, som vi prøvede af i Tux 42 2018
og prøver at videreudvikle denne, såfremt vi i samarbejde ikke finder et bedre alternativ.

3.1

Beslutninger omkring bemanding af niveauansvar, tekniskkomite og ETR kurset.

Referat:
Uge 42 2018 blev første kursus, der kørte med en ny struktur, hvor der var påsat en
niveauansvarlig til hvert niveau. Denne har ansvar for opdatering og udvikling af det
pågældende kursus, således at der både sikres en kontinuitet fra kursus til kursus, men
ligeledes at kurserne løbende optimeres.

KB

De niveauansvarlige er flg.: TK Henrik S. Jensen, BSI1 Kasper Bisgaard, BSI2 Thomas
Maltesen, PSI3 Rasmus Næblerød (overtager fra Mads Vinther) og WS Rasmus Lundby.
Der arbejdes videre med at definerer rollerne hos de niveauansvarlige; ligesom de
niveauansvarliges samarbejde med Teknisk Komité og kontoret videreudvikles. Dette
sættes på dagsordenen ved det kommende bestyrelsesmøde.

3.2

Alt transport skal betales for demo-træning i uge 5
KB

Referat:
Demoteamet afvikler træningssamling i uge 5 (Hemsedal, Norge). DDS sørger for fælles
transport fra DK. Demoholddeltagere, der er bosat i Alperne/Sverige, får et tilskud som
svarer til billigste flybillet + transport til lufthavnen. Tilskud til udgifterne til transport kan
være op til 3000 DKK.

3.3

Manual genoptryk.
AO

Referat:


Det besluttes, at kontoret har mandat til at starte processen til genoptryk af manualen.



Det forventes, at vi bliver udsolgt for den nuværende manual i en kort periode.
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3.4

Dagsorden

HH sponsorat

Referat:

AO

DDS ønsker at fortsætte sponsorat med HH ud fra eksisterende vilkår. AO varetager
forhandlingerne.
De resterende sponsorater (S&S, Volvo m.v.) skal genforhandles i starten af det nye
kalenderår.

3.5

Minitur

Skal der udbydes en 3-dg. WS i uge 20

RL

Referat:

Der udbydes en minitur (WS) til Tux i uge 20 med tre dage på ski (tors-lør). Badhotel
bruges som logi. Minituren udbydes uden transport.

3.6

Antal kursister på hold

Skal antallet af kursister på PSI3 ændres til max 8 pr. hold?

RL

Referat:


4

Det besluttes, at vi tilstræber, at der må være 8 kursister pr. PSI3 hold.

Orienteringspunkter
4.0

Orientering fra kontoret /AO

Kontorets beretning:
Normal drift; mails, telefon mm. (mange løbende opgave)
Vinterkurser: PSI2, PSI1, Offpiste-kurset
Iben:
-

AO & IS

Årsmærker

Ferie: Anders: Jul/Nytår, uge 7 (har nogle feriedage fra sidste år til gode, som skal afholdes).

4.1

Regnskab

Gennemgås kort.
TUX 42 er endnu ikke helt færdigt gennemført (kan evt. udskydes til næste møde)
Referat:
 Generelt ser det grønt ud, men vi venter på, at nogle større poster bliver bogført.
 Anwärter giver i øjeblikket underskud. Bestyrelsen ønsker, at blive ved med at investere i
dette koncept.

side 6 af 8

AO, HS

Den Danske Skiskole – Bestyrelsesmøde d. 6. november 2018
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Juniorturen giver i øjeblikket underskud. Bestyrelsen ønsker, at blive ved med at investere i
dette koncept.
Tux 42 ser fint ud som det plejer.



4.2

Copenhill update: inkl. Bakkeuddannelse

Referat:
 Vi har ikke haft yderligere kommunikation med Copenhill om bakkeuddannelse. DDS er
derfor ikke umiddelbart involveret i denne uddannelse.

4.3

RL

Interski
RL

Status på tilmeldinger og demoteam
Referat:






Booket og betalt hotel.
Booket og betalt fly.
Majoriteten af den aktive uddannerflok er med som delegation.
Der er udtaget demohold på 14 mand.
Uge 5 og 11 er der demo træning.

4.4

Status: DDS tiltag og handlingsplaner 2018

KB: Gøre det mere fleksibelt og nemmere at blive DDS instruktør
NB: Skabe nem vej til at få job
JS: Markedsføring/ kommunikation - såvel internt som eksternt
HS: Uddanner udvikling (Undervisningskompetencer)
MT: Holde fokus på vores "stamgæster"
RL: Specifikke videreuddannelses tilbud - såvel i Tux som ved andre events
Referat:
 Dette punkt udskydes til næste bestyrelsesmøde.

5

Eventuelt
5.0

Eventuelt
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Anne Pontoppidan har henvendt sig til DDS, for at spørge om muligheden for at afholde et PSI1
kursus i forbindelse med SkiLabs RaceCamp i uge 47, 48 og 49.

Referat:


Der er opbakning fra bestyrelsen til at undersøge, om dette kan lade sig gøre i
2019. Dette giver en ny mulighed for at udbyde PSI1, som bestyrelsen er
interesseret i.
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