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Godkendelse af dagsorden og valg af referent/ordstyrer 
 GODKENDT via Facebook  

 

1 Intro 
1.0 Velkommen til Iben   

- Velkommen til Iben.  

Iben er startet på kontoret som studiemedhjælper ca. 7-10 om ugen. Hun deltager på TUX, hvor 
Anders og Iben vil stå for kursistkontakten, og Mads uddannerkontakten. Fremadrettet har Iben 
mulighed for at arbejde flere timer.   
 

RL 

 

1.1 Konstituering af bestyrelsen og Årshjul 
 

 
- Konstituering af bestyrelsen 

- Formand – Rasmus Lundby 
- Økonomiansvarlig – Henrik S.  
 
Resten konstrueres på næste møde: 
- Skiforbundsansvarlig – Henrik S.  
- Sponsoransvarlig - Tandrup 
- Teknisk komite – forsætter evt. valg af nye folk i uge 42 
- Kursusudvalg - ???  
- Amager Bakke ansvar – Nicolai Boll (besluttet over SKYPE) 
- Kontoransvarlig – Henrik / Rasmus  
 

- Godkendelse af ”Årshjul 2017/18” (bilag 1)  
Anders laver en ”FB doodle” med datoer… (Seminar onsdag – søndag) 
 

- Hjemmeside. Send gerne et skriv ind om Jer selv så det kan blive opdateret på 
hjemmesiden.  
http://dendanskeskiskole.dk/om-dds/bestyrelsen-0 
 
 
 

RL 

 

2 Punkter til drøftelse 
2.0  Problemer med betaling  

Der er en del problemer med dårlige betalere, hvor vi ender med at få pengene, men vi bruger 
rigtig meget tid på at indkræve pengene.  
 
- Oure mener ikke de har fået penge for de re-eksamner som uddannerne har meldt ind.  
-Tidligere Oure elev, får lov til at købe liftkort gennem DDS i TUX, og det tager os 4 mdr. at få 
pengene fra ham.  

AO 
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- Enkelte ”skoler” køber 2-3 manualer, og vi bruger 3-4 mdr. på at få pengene indkrævet.  
Et forslag kunne være, at DDS ikke giver på ”kredit” eller at vi bare lever med problemet og 
kontoret bruger den tid det tager.  
 
Der bør tilstræbes at opkræve betalingen før produkterne afsendes/afvikles.  

 

 

2.1  Skitræning 
Baggrund 
·      Opstart af skitræning fra uge 43. 
 
·      Formålet er udvide vores berøringsflade og gennerelle kendskabet til DDS. 
 
·      Derudover giver det vores kursister mulighed for at have en 
berøringsflade med DDS i løbet af året. 
 
·      Jeg har et produktforslag jeg gerne vil fremlægge. 
 
 
Konsekvens 
·      Kan det have betydning for vores samarbejde med skikklubberne? 
 
·      Kompetencerne, skal det være en uddanneropgave at undervise disse kurser? 
 
 
Drøftelsen 
·      Idéer og feedback til produkter og location 
 
·      Pris og aflønning, idé mht. medlemsrabat 
 
·      Udarbejdelse af flyer og videobeskrivelse til uge 42 
 
·      Booking 
 
Bilag 
Jeg kan vise et oplæg online som findes på 
https://www.actitor.com/instructors/PrmNokb9nZDD5t3HK/items 
 
DET BESLUTTES, AT DER AFVIKLES SKITRÆNING FRA EFTER UGE 42. BOLL er tovholder.  

NB 

 

2.2  Teknikkurser i vinteren 
Baggrund 
Hensigten med at oprette endnu et teknikkursus, er at dette kan udfylde det potentielle behov for 

en fed udviklingsuge i sæsonen. Destinationen har et legendarisk renommé med en vis 

tiltrækningskraft.  

 

Vi kan på nuværende tidspunkt blot fortælle interesserede skiløbere, der ikke kan tage af sted i 

uge 42… at de kan vente 8 måneder (!) på næste kursus. Det ville være fikst med et alternativt. 

Derudover vil vi også kunne ramme en række skiløbere, der ikke kan forestille sig gletsjerskiløb 

uden for sæsonen.  

 

Ydermere kan dette være opstarten på deciderede offpistekurser for almindelige gode skiløbere 

(med lokale guider) samt minioffpisteworkshops for instruktører (kørt af DDS uddannere).  

 RL 
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Som en (gratis) del af kursusindholdet vil kursisterne få mulighed for at gå til BSI1 teorieksamen; 

ud fra to indlagte teoriaftener. Teorielementet vil ydermere signalere vores seriøsitet som 

uddannelsesinstitution.  

 

Kursusprisen er uden transport, der arrangeres af deltagerne selv.  

St. Anton vil være let at komme til (fly, bil el. tog direkte ind i byen).  

Kursuspris kan (evt.?) være uden liftkort, såfremt DDS ikke har økonomisk fordel ved bookning 

af liftkort. 

 
Konsekvens 
Ved ikke at arrangere transport minimeres den økonomiske risici.  

Det kunne være en konsekvens, at vi kannibaliserede vores Tux-kurser, men disse kurser kan 

vel tåle at miste et par kursister.  

 

Vi burde have tilstrækkelig med kompetente (og interesserede) undervisere til at løfte opgaven, 

uden at disse undervisere dermed ikke har tid til at undervise på Tux.  

 

Drøftelsen 
Det indstilles at kontoret undersøger mulighederne for logi (og afbestillingsdeadline), 

liftkortpræmisser samt hvorvidt der kan skaffes navngiven uddannerbemanding (påkrævet for at 

udbyde kurset).  

 

Dermed kan der opstilles en kursuspris samt en deltagerramme (minimum-maksimum), der kan 

danne grundlag for en bestyrelsesbeslutning.  

 
Bilag 
Ingen bilag  

Kommentar fra kontoret:  
DDS skal overveje om det kan give problemer med de lokale skiskoler. Vi har et godt forhold til 
Skiskolen i St. Anton, og får de pludselig et indtryk af, at vi laver andet end uddannelse, så kan 
det måske give problemer i forhold til Anwärter projektet.  
 
Flyttet til SEMINAR 
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2.3 Kørselspenge til Uddanner ved samling I DK 
 

 Baggrund  
Jeg mener vi bør drøfte om der evt. skulle gives et tilskud til uddanner som vælger at bruge en 

hel dag på at deltage i DDS uddanner samling. Folk tager fri og kommer fra hele landet, og ved 

hjælp af nogle små beløb, vil vi kunne støtte deres transport, og på den måde forhåbentlig også 

øge antallet af uddanner som møder op.  

 

Konsekvens 
Uddanner fra Jylland – 250 kr.  

Uddanner fra Fyn – 200 kr. 

Uddanner fra Sjælland – 150 kr.  

Uddanner fra København – 100 kr.  

 

Hypotetisk opstilling:  

17 uddanner fra Jylland: = 17*250 = 4250 kr.  

 

Drøftelsen  
Ønsker vi at hjælpe vores uddanner, som tager en fridag væk fra familie og venner for at værne 

om DDS fællesskab. Benzin, togbilletter, Bropenge, km i bil (ca. 3,5 kr.), er alle store 

omkostninger mht. Transport.  

Vi kan selvfølgelig appellere til at de følges, på den måde kan det økonomisk blive rigtig billigt for 
den enkelte uddanner. 
 
Kommentar fra kontoret:  
 
Vi må ikke udbetale kørselsdiæter, men kun dække reelle udgifter (tog, bus, fly eller 
kørselsgodtgørelse pr. km. kørt i egen bil). 
 
Der er en del administrativarbejde i at udbetale f.eks. 17 gange transport (printe bilag, netbank, 
bogføring af bilag osv.)  
 
Besluttes dette, vil det så også gælde for en uddanner fra Aarhus som skal tage tog til Fredericia 
for at komme med bussen til TUX?  
 
DET TAGES DER STILLING TIL FRA GANG TIL GANG. MEN BISGAARD 
KAN GIVE 250 kr. PR. UDDANNER.  

NB 

 

2.4 Indkøbsaftaler Helly Hansen og Giant.   
 

Helly Hansen 
 
Det er fremover muligt, at DDS bestiller Helly Hansen produkter fra www.hellyhansen.com. Her 
får vi 50 % rabat på den oprindelig pris.  
Disse tilbud er udelukkende til uddannerene og bestyrelsen, og Helly Hansen i Danmark ønsker 
kun, at der skal kunne handles 2 x 14 dage om året 
 
Rent praktisk bestille man mellem de produkter som er på www.hellyhansen.com (det er ikke 
muligt at købe andet), og man vælger så en leveringsadresse og betaler med kreditkort.  
Her kunne vi give alle uddannerne DDS login og så ændre koden efter 14 dage, og så lade dem 

AO 
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stå for det selv, hvilket vil fjerne arbejdsbyrden fra kontoret.  
UDFORDRING: Misbrug af aftalen. Uddannerne køber til andre end dem selv, koden deles med 
andre som så bruger den.  
 
GIANT 
 
Giant i Køge giver 20 % rabat på cykler bestilt gennem DDS. Her kan uddannerene ”bare” selv 
sende dem en mail og regne direkte.   

 
 
 

2.5 Amager Bakke – oplæg til aftale 
 

Se bilag 

 
Anders har været i dialog med DIF. Og det er intet problem, at DDS/Skiforbundet sælger 
skiskole til ”normale” mennesker. De anbefaler dog det går gennem Skiforbundet, da hele vores 
DDS/Skiforbund setup er en særlig ordning, og hvis DDS gør noget selv, så kan det give nogle 
problemer.  

NB 

 

3 Beslutningspunkter 
3.0 Drift af Skiskole på Amager bakke (fra sidste møde) 

 
Internt best. referat af møde om Copenhill (AmagerBakke) 
DDS vil gerne engagere sig - og varetage driften af en kommerciel skiskole; udover uddannelsen. 
Driften af en skiskole på Amager Bakke, vil antageligt kræve en fuldtidsleder + div. instruktører på 
timeløn. Samt at DDS skal bekoste et bookingsystem til Copenhill hjemmesiden. 
Det er et krav, at underviserne bruger Copenhills uniformer og sponsorer. Er et problem i forhold til 
vires sponsorer: Helly Hansen og Volvo. 
Derudover er den tilknyttede skibutik (Steep n' Deep) ikke tilknyttet Surf & Ski-kæden. 
Det besluttes, at Boll har mandat til at forhandle en aftale på plads, og sige ja til investeringer på 
bookingsystem mm (estimat på 300.000 – 400.000 kr.). Når aftalen er på plads, så skal den 
godkendes af hele bestyrelsen 
 
Det tilføjes, at bestyrelsen gerne vil arbejder mod at der oprettes en separat enhed som driver 
dette.  
Der blev talt om, at hvis man ikke har bestået BSI1, så skal man tage et 2 dages kursus.  
 
BOLL fremlægger den endelig aftale til godkendelse (se ovenfor) 
 

NB 

 

3.1 Udgivelse af e-bøger 
Det besluttes at der må bruges op til 10.000 kr. til udgivelse af 3-4 e-bøger.  
(budget er Anders vurdering af omkostninger efter snak med BEMERK)  
 
DETTE ER GODKENDT  

RL 
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3.2 Interski 2019  
 

 
Interskiprospekt er tidligere vedtaget af bestyrelsen, men der er endnu ikke åbnet op for 
udgiftsniveau ifm. kongrespakker. Som orientering fremhæves det hermed at vi status quo og 
kan endnu ikke præsentere et budget. Imidlertid har der 9. juni været afviklet ’halvejsmøde’ på 
værtsdestinationen Pampororvo, hvori MV deltog.  
 
Godkendelse af budget: Rasmus og Anders godkendte et budget på max. 5000 kr. for hele 
turen. og det blev aftalt, at der blev lavet artikel til hjemmesiden  
 
Mads udsender referat fra mødet (bilag 6) 
 
MADS fortæller om turen til Pampororvo. Workshop om indhold af Interski. Besøg på 
hoteller.  
 
 

MV 
 

 
 

3.3 Evaluerings skemaer til Uddannere 
Baggrund 
Jeg forslår at vi laver et evaluerings skema til alle uddanner’ efter de har kørt et kursus for DDS. 

Min egen opfattelse har været at det ved den ”fælles uddanner evaluering” ved hvert kursus er 

meget de samme personer som giver deres mening til kende, samtidig er det ikke alle der 

ønsker at ytre sig om fx utilfredsheder i store grupper, da det kan være intimiderende. Derfor 

mener jeg vi bør have uddanner evaluerings skemaer, som giver enhver uddanner tid og 

mulighed for at komme med deres holdning, både anonymt eller ved navn. Jeg mener her kan vi 

få et bedre billede af hvordan vores uddanner trup har det, hvad de er tilfredse med og hvad de 

er utilfredse med. 

 
Konsekvens 
Vi laver et specifikt uddanner evalueringsskema  

 

Indstilling 
Ved ja; DDS udformer et evalueringsskema specifikt til uddanner truppen 

Ved nej; Vi fortsætter uden skeamet 

 
Kommentar fra Anders:  
Rigtig god ide.  
Det vil være en stor hjælp, hvis Bisgaard kunne være tovholder på projektet, og hjælpe kontoret 
med info omkring, hvilke spørgsmål der skal med, hvad bestyrelsen ønsker at opnå med disse 
spørgsmål og efterfølgende feedback tilbage til uddannerne. Kontoret kan lave alt det praktiske. 
 
DET BESLUTTES AT VI SENDER SPØRGESKEMA UD TIL 
UDDANNERNE EFTER HVERT KURSUS. BISGAARD UDVIKLER 
SØRGER FOR SPØRGSMÅL.  

KB 
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3.4 Reklame for non-profit gennem DDS 
Besluttet via facebook 7/9-2017 
Baggrund 
Jeg har pt. sindsygt travlt og nåede derfor ikke at lave et oplæg til næste møde, inden den 1/9 som 
anvist. Jeg må derfor "nøjes" med drøftelse og beslutning her. Jeg skriver her fordi det er lige nu 
(inden 7/10) der er brug for at skrive ud til DDS's medlemmer om dette, hvis det overhovedet skal 
give nogen mening - og jeg synes at emnet både er relevant og vigtigt.  
 
Mit spørgsmål er: Er der nogen i bestyrelsen der ikke kan tilslutte sig Rasmus's tidligere statement:  
 
Citat Rasmus Lundby: "Jeg syntes det er en fed ide; og jeg vil gerne bakke op om projektet; også 
fint at DDS direkte nævnes.  
Jeg vil også gerne promote det på vores kanaler, så folk kan komme med".  
Like dette, hvis du er enig heri og hvis du ikke like'er, må du meget gerne skrive her hvorfor. 
 
Anders har refereret, i anden tråd, at der er en række andre aktiviteter, vi tidligere i DDS har 
besluttet ikke at promovere. Disse har alle haft et kommercielt snit - dette er et non-profit projekt. 
Kasper Bisgaard har gennemgået projektet og kan sige god for indholdet. Han skriver bla:  
Citat Kasper Bisgaard: "Snesikkerhed.dk er en utrolig spændende organisation. De vil fremover 
lave en masse spændende træning og kurser som kan hjælpe jer med at overleve i OFF-pisten. 
Min anbefaling, like, følg og tag kurserne. Vi mister desværre for mange mennesker i laviner 
allerede nu. 
Husk; man kan ikke vide for meget om sikkerhed !  
Undskyld jeg forstyrrede og god dag til dig  
 
FORSLAG - Uddybelse af beslutning:  
Det besluttes, at kontoret har mandat til at sende ud så længe det er non-profit og skirelateret; er 
det muligt, for alle non-profit projekter at få reklame gennem DDS facebook, nyhedsbrev og 
andre kommunikationskanaler.  
 

MT 
 

 
 

4 Orienteringspunkter 
4.0 Orientering fra kontoret /AO 

Kontorets beretning 
Opgaver:  
Anders: 

- normal drift; mails, telefon mm. (mange løbende opgave)  
- opdatering af kursusmateriale (Mads og Anders laver nu til uge 42) 
- markedsføring af uge 42 
- planlægning af uge 42 
- UV materiale til gymnasieskolen er sendt til gymnasielærer afventer feedback 
- Lydbog er færdigt (ikke udgivet endnu pga. teniks udfordring med download) 
- Produktion af E-bøger i sat i gang.  
- Iben er ansat. (jobsamtaler mm.)  

Mads 
- Jobdatebase opdateret. 
- Tekster på hjemmesiden skal opdateres ”Hvordan bliver jeg skiinstruktør” osv.. (med Anna) 
- Skiforbund kursus afvikles som aftalt. (med Anna) 
- Anwärter add-on / indhold skal være klar + Reklame for kurset skal øges. 
- Der skal filmes/skrives 5 cases omkring skiinstuktører på forskellige destinationer. F.eks. 

Søbye i Chile, BSI´er i Frankrig osv. (laves sammen med Anna og Bisgaard) 
- Løbede kommunikation i juli om kurserne i uge 42. Fokus på BSI1, BSI2 og Junior. 
- Vigtigt er, at disse ting kommunikeres ud til potentielle deltagere. 

AO, MV 
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- Har ringet rundt til alle BSI1 og informeret dem om Anwärter 

Kontorhjælp i 2017:  
Lene timer 2017: jan: 30 , feb: 30 , marts: 29,5 , april: 15, maj: 43, juni: 15, juli 0, august 32,5   
I alt: 196 timer 
 
Mads timer 2017: jan: 21,5 , feb: 21,5, marts 7: , april 37,5: , maj: 0, juni: 2, juli, august 21 
I alt: 110,5  
 
 

 

4.1 Regnskab /AO 
Regnskab fremlægges for 2017 (bilag 7) 
 
Er lavet i udkast til ny regnskabsskabelon.  

AO, HS 

 
 

4.2 Anwärter add-on forsat afvikling 
Vi har kun 3 tilmeldte dette kursus.  
(der var en fra BSI2 som var kommet til at tilmelde sig, da vi skrev ud på facebook for 2 uger siden, 
så han er afmeldt nu.)  
(I uge 19 havde vi 2 tilmeldte.) 
 
DDS ønsker, forsat at afvikle dette kursus, og er indforstået med at det vil give et underskud.  
 
Mads gennemgår følgende:  
Hvem bliver og underviser? Mads?  
Hvem repræsenterer den østrigske del? Jens?  
Hvordan transporteres Mads hjem?  
Hvordan kommer kursisterne hjem? Er det med i prisen? Skal DDS låne en Renault Traffic, så alle 
kan komme hjem i bil.  
Hvad er proceduren for østrigsk godkendelse?  
Skal Simon være til stede?  
 
 
ØKONOMI:  
Prisen pr. deltager er 1500 kr. for de 2 dage. DDS udgifter:  Hotel + 2 dages liftkort = 1300 kr. 
Dvs. at der pt er 600 kr. til at dække omkostninger til uddannerne.  
 

Så estimat på underskud er 10.000-12.000 kr.  
 
DET BESLUTTES AT KURSET GENNEMFØRES LIGE MEGET HVAD, OG MADS ER 
TOVHOLDER PÅ DET.  
 

MV 

 

4.3 Kursuskalender 2017/18 
Dage ændret lidt da der var ønske om, at det ikke altid er onsdag. 
Se bilag 
 
GODKENDT 

AO 

 

4.4 Præsentation af personlige tiltag 
SkiLab (MV) skitræning, slalom camp 
Snesikkerhed.dk (MT) 
Lavinesikkerhed.dk (AO) 

MV, MT, 
AO 
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I vores Code of Conduct er det besluttet at både bestyrelse og ansatte skal informere 
bestyrelsen om egne private skirelaterede projekter. 
 
GODKENDT 

 

4.5 Sæsonkoncept med Danski 
Mads har afholdt møde med Danski om sæsonkoncept for BSI1.  
 
Mads fremsender referat inden mødet. (bilag 8) 
Fra sidste møde 
 
DET HAR IKKE VÆRET MULIGT AT LAVE NOGLE FASTE AFTALER MED UDDANNERE. SÅ 
VI KAN IKKE SIGE OM DET AFHOLDES ELLER EJ.  
 
Mads mener at det er muligt i St. Anton.  
 

MV 

 

4.6 Status på uge 42 
Antal hold:  
Junior: 3 hold 
Teknik: 9 hold  
BSI1: 8 hold 
BSI1 kont.: 1hold 
BSI2: 2 hold 
BSI2 kont.: 2 hold 
PSI3: 1 hold 
PSI3 kont. 1 hold 
WS: 4 hold  
 
Alder:  
Fremlægges på mødet.  
 
Bus:  
Beslutning over facebook.  
Kontoret og Danski havde lavet et busplan, hvor der kunne tilbydes bustransport til 30 kursister 
fra Aarhus. Dette ville betyde at kursisterne fra Odense skulle stå på bussen fredag formiddag 
og tage med over Aarhus eller tage tog til Fredericia og være klar her ca. kl 15. 
Bestyrelsen besluttede, at dette skulle ændres til bus fra KBH – Odense – Fredericia, så alle på 
juniorturen kunne samles i en bus. Dvs. at kursisterne fra Aalborg og Aarhus selv står for 
transport til Fredericia.  
 
Video:  
Jakob Skov er igen hyret ind som videomand, og får point samt transport og løn for klipning 
af film. Dette er under de 50.0000 kr. som bestyrelsen afsatte til video tilbage i januar. 

AO 
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4.7 Uddannersamling i KBH 4/11 
 

Baggrund 
17 uddanner har tilmeldt sig, derfor afholdes dette. Vi spiller Ishockey i Hvidovre ishockeyklub og 

har derefter lokaler til at lave noget ”skirelateret”. Her vil være sandwich og vand/sodavand 

Konsekvens 
Estimat er 10.000 kr., der mangler dog stadig et tilbud fra Jesper (Hvidovre Ishockey), dog skulle 

det være klart til mødet.  

Arbejdsopgaver  
Koordinering: Kasper Bisgaard 

Ansvarlig for det skirelaterede: Rasmus Lundby 

Bilag 
Vil fremkomme af tilbuddet, dog er dette ikke modtaget endnu.  

 
Kommentar fra Anders:  
Kontoret har ikke været inddraget i hverken dato, indhold eller budget.  
Der afholdes Copenhagen Winter Games samme dag fra kl 10.00 og frem.  
Anders, Mads og Rasmus har ikke mulighed for at deltage i samlingen.  
 
DET ER GODKENDT AT BRUGE 10.000 kr. + kørselstilskud over 
Storebælt,  altså omkring 12.000 kr. hvis der er over 15 deltagere. ALLE 
UDDANNERE KAN DELTAGE.  

KB 

 

5 Eventuelt 
5.0 BSI1 på Grønland 

Jeg er for nylig flyttet til Nuuk og er aktiv i den ene af to skiklubber heroppe. Der er generelt 
mangel på uddannede instruktører i hele landet, og vi har i min klub, talt om muligheden for at få 
uddannet nogle flere BSI'ere. 
 
Vi tænker at det skal afholdes i Nuuk. Det er her vi har det mest velfungerende ski område og 
det er her at infrastrukturen er bedst.  
 
Vores ski område, åbner først omkring jul, men her er jo ret mørkt i løbet af vinteren, så februar 
eller marts er fine måneder. Januar er også brugbar, men der er stor risiko for at det blæser for 
meget.  
 
Rent praktisk så har jeg to ideer: 
 
1. et intensivt kursus, ala dem i afholder i Alperne. Dette vil kræve at folk heroppe holder fri og at 
vi aftaler at liften holder åbent mere end de normalt gør. Liften har normalt åbent fra 1500 til 
1900 i hverdagene og fra 1000 til 1700 i weekenderne.  
 
2. En form for fjernstudie på teori delen, og så aften ski træning. Dette vil klart være at 
foretrække for de lokale, da de så ikke skal bruge ferie på det.  
/Anders Lee Jørgensen 
 
FRA SIDSTE MØDE… Hvis man kan have en ”uddanner” i Grønland, så kan man også i DK, 
Østrig,  
 

MV 
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5.1 Uddannelseskaravanen.  
Mads foreslår at DDS deltager på Uddannelseskaravanen i november.  
 
Budget for en stand er 4000 kr. + der skal produceres materiale + stand.  
 
Mads kan stå for det og selv stå i standen. Forslag til budget 10.000 kr.  
 
Anders påpeger, at vi bør gør det ordenligt hvis det skal have effekt.  

MV 

 


