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1 Punkter til drøftelse 

1.0  Organisering af bestyrelsen 

 

Referat:  

 Bestyrelseskonstellationen skal fastlægges.  

 Det er besluttet, at ethvert dagsordenspunkt skal have et bestyrelsesmedlem 

tilknyttet.  

 Det er besluttet, at et bestyrelsesmedlem skal være aktiv i DDS ud over 

bestyrelsesmøderne.   

 

RL 

 
 

1.1 Internationalt arbejde / Forløber Eurotest  

 

Referat:  

 Kontoret ønsker fremover at blive CC’et på eventuelle aftaler ifm. internationale 

samarbejder.  

 
 

AO 

 

1.2  Juniorturen 

 

Referat:  

 Det besluttes, at juniorturen fremover skal løbe rundt økonomisk.  

 Det besluttes, at vi booker 40 pladser på Rindererhof til juniorturen i uge 42 2019.  

 Vi skal tidligt i gang med markedsføring af dette kursus.  

 

RL 
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1.3  Anwärter add-on 

 

Referat:  

 Det besluttes, at anwärter add-on kurset ikke tilbydes i denne form fremover.  

 Såfremt det kan lade sig gøre, kan vi gå videre med ideen om at flytte kurset til 

Copenhill.  

 Anwärter add-on kurset blev oprettet for at skabe en nem vej til at få jobs. For at 

kunne blive ved med at skabe en nem vej til at få jobs, skal vi bl.a. have fat i 

skiskolerne, som godtager en BSI1, og hermed udvide vores job-bank.  

 Anders / kontoret fremhæver, at de tror på ideen med jobs, men at det er en stor 

udfordring at skulle tage hensyn til div. uddanneres private interesser omkring at 

sende vores kursister på sæson, når man samtidig har lavet aftaler med div. 

skiskoler som forventer vi finder instruktører til dem.  

RL 

 

2 Beslutningspunkter 

2.0 Førstehjælp 

  

Referat:  

 Det besluttes, at vi gerne vil udbyde og godtage 8 timers alpin-orienteret 

førstehjælpskursus i stedet for 12 timer, såfremt dette ikke ændre vores 

anerkendelse i andre lande.  

  

AO 

 
 

2.1 Lars Schmidt PR/web-support.  

  

Referat:  

 Lars Schmidt vil gennemgå materialet fra vores workshop på bestyrelsesmødet, og 

vil snarest muligt præsentere en proces for at definere DDS ståsted/berettigelse 

samt de primære elementer i en kernehistorie, vi skal anvende i kommunikationen – 

herunder hvilke kanaler/medier og redskaber, der vil være relevante. Det skal være 

HJS 
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er en hjælp til at udvikle DDS, og bestyrelsen bør kunne tage stilling til dette oplæg 

på næste bestyrelsesmøde.  

 

 
 

2.2 Sæson BSI2  

 

Referat:  

 Det besluttes, at bestyrelsen gerne vil udbyde dette kursus.  

 Det bliver et DDS kursus, og det er DDS, som sætter rammerne for kurset.  

 Aflønning bliver på lige fod med BSI1 sæson-konceptet som er ca. 7000 point med 

den præmis, at der skal være nok til at det økonomisk kan løbe rundt.   

RL 

 

2.3 EU og gensidig anerkendelse 

 

Referat:  

 Det besluttes, at bestyrelsen gerne vil bakke op om de franske ændringer til den 

fælleseuropæiske gensidige anerkendelse af skilærere, såfremt disse ikke giver 

nævneværdige forringelser for danske skiinstruktørers muligheder for at undervise i 

udlandet.  

 

RL 

 
 

2.4 Efterskole BSI1  

 

Referat:  

 Bestyrelsen vedtager at ”Efterskole-BSI1” ordningen for vinteren 2019/2020 kun 

udbydes til de efterskoler, som DDS på nuværende tidspunkt har et samarbejde 

med; dvs. SES, Oure, SINE, BGI og Aabybro samt Oure/NGG gymnasium. 

Dispensationer herfor er muligt.  

 Med den større efterspørgsel for BSI1 på efterskoler, kræves det, at vi har fokus på, 

at vores nye ETR bliver trænet til at kunne køre BSI1.  

RL 
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 Vi ønsker også, at øge kommunikationen med de pågældende efterskoler/højskoler, 

så vi i starten af skoleåret får at vide, hvilke uger skolerne ønsker at køre kurser i. Så 

vi på den måde kan være på forkant ift. rekruttering af UDD.  

 

 

 

2.5 Freeride DM 

 

Referat:  

 Det blev besluttet at takke nej til tilbuddet om at købe Freeride DM, da bestyrelsen 

mener, at det ligger uden for DDS’ felt.  

 RL kontaktede Palle Kjær fra Surf & Ski med beslutningen.  

  

RL 

 

2.6 Teknisk Komité rekonstruering  

 

Referat:  

 Det besluttes, at Teknisk Komité består af de 5 niveauansvarlige samt et 

formandskab på 3 personer. Dvs. op til 8 personer i alt, såfremt der ikke er 

gengangere.  

 Alle medlemmer sidder i to år af gangen med udskiftning efter forårskurset.  

 Formandsskabet udpeges af bestyrelsen i ulige år. Niveauansvarlige udpeges af 

bestyrelsen i lige år.  

 Der tilstræbes en rotation blandt de niveauansvarlige, således man blot sidder én 

periode. Der sættes ingen rammer for formandsskabets periode.  

 Det tilstræbes, at ét bestyrelsesmedlem indgår i Teknisk Komité.  

 Bestyrelsen kan derudover nedsætte en række ad-hoc udvalg til at varetage 

afgrænsede pædagogiske og tekniske opgaver: fx Interski, manualrevidering, 

undervisningsfokus, video etc.  

 Formandskabets mandat skal endeligt udformes – udgangspunktet er at 

Formandskabet har mandat til at træffe beslutninger på vegne af TekKom, ligesom 

RL 
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de niveauansvarlige har mandat til træffe beslutninger inden for deres eget niveau, 

så længe beslutningerne ikke strider imod den overordnede ramme. I tilfælde af 

uenighed i en principiel sag, kan sagen løftes til Bestyrelsen for endelig afklaring.  

 Den nyetablerede Teknisk Komité består pt af følgende 7 personer: 

o Formandsskabet: (uændret frem til uge 20, 2019) 

 Rasmus Lundby  

 Nicolaj Søbye  

 Kasper Kirketerp  

o Niveauansvarlige:  

 Teknik: Henrik S. Jensen 

 Workshop: Rasmus Lundby (genganger) 

 BSI1: Kasper Bisgaard 

 BSI2: Thomas Maltesen 

 PSI3: Rasmus Næblerød  

 Den nyetablerede Teknisk Komité skal sætte sig sammen og lave et udspil til deres 

arbejdsområder. Dette udspil forelægges bestyrelsen til endelig godkendelse 

 Indtil denne arbejdsfordeling er helt på plads, kan kontoret rette deres henvendelser 

til den nuværende Tekniske Komité ved RL, NS & KK.  

 Formandsskabet i Teknisk Komité skal evalueres efter uge 20 2019.   

 Alle ovenstående ændringer ønskes meldt ud til foreningen og dermed også vores 

kursister. Opdateres på hjemmesiden (IS).  

 Fodnote: Anders fremhæver, at han ikke mener det fungerer, og det har skabt og 

skaber unødigt meget bureaukrati, når kontoret skal afvente op til 8 frivillige i et 

udvalg.   

 

3 Orienteringspunkter 

3.0 Orientering fra kontoret /AO 

 

Referat:  

 Årsregnskabet er ved at blive afsluttet.  

 Kurserne til uge 20 er lagt på hjemmesiden. 

 Alle vinterkurser er fyldt op; 2 x PSI2 kurser, Offpiste og Freeride og PSI1 med Oure.  

AO & IS 
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 Den opdaterede manual sendes til layout midt i januar, og forventes leveret færdigt i 

starten af marts.  

Iben:  

 Iben har sagt sin stilling i Lagkagehuset op og starter på sin kandidat til september. I 

den forbindelse har hun mulighed for at arbejde på flere DDS projekter.  

Ferie:  

 AO: 17/1, uge 7, 26.-27. Feb., 28/3 + påsken.  

 IS: Uge 22  

 

3.1 Regnskab  

 

Referat:  

 Regnskabet for 2018 er gennemgået, og vi ender med et flot resultat (grønne tal) på 

trods af budgetteret underskud 

AO, HS 

3.2 Budget 2019 

 

Referat:  

 Det besluttes, at budgettere højt på marketingsfronten i 2019 med 250.000,-  

 AO tilretter budget og sender det nye budget rundt til bestyrelsen.  

 

AO 

 

3.3 Interski  

 

Referat:  

 Der er pt. 2-3 uddannere, som har meldt fra til Interski. Det koster uddanneren 25-

50% frameldingsgebyr til kongressen samt 100% af evt. fly. Dette kan betales med 

uddannerens opsparede point og interskibonus  

RL 

 

3.4 Sponsorater 

 

Referat:  

RL 



Den Danske Skiskole – Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2019 Dagsorden 
 

 

 

 

 side 8 af 8 

 Kontrakten med HH er forlænget fra uge 42 2019 frem til uge 42 2021 på 50 nye 

uniformer. Kontrakten er identisk med de foregående år. Levering af den nye uniform 

forventes d. 15/9-2019.  

 Surf & Ski ønsker ikke at forlænge sponsoraftalen efter 2019 sæsonen.  

 Volvo-aftalen opsiges, og vi vil prøve at skaffe en anden sponsoraftale med fx Hertz. 

 

 
 

3.5 Status: DDS tiltag og handlingsplaner 2018 

 

Referat:  

 KB: Gøre det mere fleksibelt og nemmere at blive DDS instruktør  
o Ny AKI løsning såfremt der ikke er nogen uddannere, som har mulighed for 

at undervise på kurset.  
 NB: Skabe nem vej til at få job 

o Vi skal have bygget videre på job-banken – især med fokus på skiskoler, som 

godtager BSI1.  

 JS: Markedsføring/ kommunikation - såvel internt som eksternt 

o Med Lars Schmidts hjælp vil vi udvikle vores markedsføringsstrategi.  

 HS: Uddanner udvikling (Undervisningskompetencer) – der arbejdes på et ”mini 

kompendie” som skal give bedre overblik/rød tråd over, samt gøre manualens mange 

gode modeller om undervisning mere anvendelige – desuden arbejdes på to 

workshops til Interski 

 MT: Holde fokus på vores ”stamgæster” 

 RL: Specifikke videreuddannelses tilbud – såvel i Tux som ved andre events  

o Vi udbyder i år en mini-workshop i uge 20 i Tux.  

 

Alle 

 

4 Eventuelt 

4.0  

 
Aflønning:  

o AO laver udspil til hvordan aflønningen af point foregår/bør foregå.  

o Bestyrelsen kan herefter tage stilling til, hvorvidt der skal ændres på det.  

 
 

 

 


