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

2. Orientering fra kontoret og udvalg 

a. Status på Tux kurser   
IS orienterede omkring status på de forskellige Tux kurser. Det blev desuden besluttet at booke 
3 østrigere til uge 17 kurset som inspiration.  
 

b. Orientering fra Task Force møde  
IS gav en orientering fra Task Force mødet, som blev afholdt søndag d. 7/3. Task Forcen bestod 
af RL, HSJ, MK, KNB & IS, og havde til opgave at diskutere diverse scenarier og tilhørende 
muligheder ift. vores kursusaktiviteter og covid-restriktionerne i den nærmeste fremtid.  
 
Vi kommunikerer så meget ud som muligt, og melder en endelig status ud så hurtigt som muligt 
og senest d. 10/4.  
 

c. Orientering fra TekKom   
RL gav en orientering fra Teknisk Komité.  
Bestyrelsen har besluttet, at såfremt forårskurserne i 2021 aflyses, vil vi forlænge valgperioden 
for den nuværende Tekniske Komité. De vil således være på valg igen til sommer 2023.  

 

d. Orientering om Dry Slope Instruktør uddannelsen (DSI)   
KB orienterede vedr. Dry Slope Instruktør uddannelsen, som er etableret i samarbejde mellem 
DDS, DSkiF & Skiklubben Hareskoven. Der vil blive kørt et DSI1 og et DSI2 pilotprojekt på 
Copenhill fra uge 12 af.  
 
Bestyrelsen har besluttet at aldersgrænsen på DSI1 og DSI2 er 16 år.  

 

e. Orientering om porttræner uddannelsen (BAC) 
IS orienterede om den kommende porttræner uddannelse, som er under etablering i samarbejde 
mellem DDS, DSkiF & AKD. Arbejdsgruppen er nedsat og vil i løbet af de næste 3 måneder 
arbejde på at have et pilotprojekt klar til starten af næste sæson.  

f. Orientering om langrend og rulleski instruktør-uddannelsen  
IS orienterede om den kommende langrend og rulleski instruktør uddannelse, som er under 
etablering i samarbejde mellem DDS, DSkiF, Vasa fonden & Københavns Skiklub. 
Arbejdsgruppen er nedsat og vil arbejde hårdt på at have et pilotprojekt færdig op mod 
sommerferien.  

g. Orientering fra UV udvalg  
HSJ orienterede vedr. opgaverne som UV udvalget er i gang i samarbejde med Teknisk Komités 
niveau-ansvarlige.  
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h. Præsentation af årsresultatet  
KB præsenterede årsresultatet for 2020.  

i. Orientering vedr. HH aftale  
RL og IS orienterede kort om vores samarbejde med HH.  

3. Sager til drøftelse  

a. Valg af Teknisk Komité procedurer  
Dette punkt er blevet flyttet til næste bestyrelsesmøde.  

b. Henvendelse fra SkiLab  
Bestyrelsen drøftede henvendelsen fra SkiLab, og det blev besluttet, at DDS gerne vil 
imødekomme SkiLab, således de kan udbyde DDS Tux kurser igennem deres portal (helt 
specifikt BSI2 og BSI kombi kurser). Dette godkendes såfremt det fortsat er DDS kurser, som 
bliver udbudt, og at deltagerne deltager på lige vilkår, som ordinære DDS kursister.  

4. Opdateret årshjul 

a. Overblik over BE møder (efter mødet)  
- Maj: Torsdag d. 20/5 kl. 17.30 (OBS ny dato!) 
- Juni: Årsmøde (og sommerfest): lørdag d. 5/6 i København/online   

5. Evt.  

a. Bestyrelsesvalg 2021  
Bestyrelsesmedlemmer RL, HSJ, MT og JB er på valg i år. Disse bestyrelsesmedlemmer skal 
overveje, om de ønsker at genopstille til årsmødet d. 5/6.  

b. PSI3 i St. Anton  
Det er tidligere blevet godkendt, at Mads Vinther må afvikle et PSI3 kursus i St. Anton for den 
lukkede gruppe af kursister, som har været bosiddende i St. Anton hele vinteren. Det er nu 
besluttet, at dette kursus ikke bliver åbnet op for andre ende denne lukkede gruppe af hensyn til 
COVID-19.  

 
 


