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

2. Konstituering af bestyrelsen 2020/2021 
Årsmødet 2020 blev suspenderet til 2021 grundet COVID-19 situationen.  
Bestyrelsen fortsætter i samme konstituering, som det forgangene forenings-år.  

- Rasmus	Lundby:	Formand	(valgt	for	2	år	i	2018;	dvs.	på	valg	i	2021) 
- Henrik	S.	Jensen:	Økonomi-ansvarlig	(valgt	for	2	år	i	2018;	dvs.	på	valg	i	2021)	 
- Morten	Kaiser:	Bestyrelsesmedlem	(valgt	for	2	år	i	2019;	dvs.	på	valg	i	2022)	 
- Kasper	Bisgaard:	Bestyrelsesmedlem	(valgt	for	2	år	i	2019;	dvs.	på	valg	i	2022)	 
- Johanne	Bangsgaard:	Suppleant	(valgt	for	1	år	i	2019;	dvs.	på	valg	i	2021)	 
- Michael	Tandrup:	Suppleant	(valgt	for	1	år	i	2019;	dvs.	på	valg	i	2021)	 

3. Orientering fra driften/kontoret 

a. Status fra kontoret  
Iben Stubbe orienterede omkring situationen på kontoret.  
Grundet COVID-19 situationen bliver der arbejdet både hjemmefra og på kontoret. Mandag og 
onsdag er typisk kontordage, hvor tirsdag, torsdag og fredag typisk foregår hjemmefra.  
’Sommerfuglenes’ timer er justeret ned i forbindelse med færre arbejdsopgaver.  

b. Tux uge 41+42 2020  
Iben Stubbe orienterede omkring afviklingen af aflysningen af Tux 41+42 2020.  
Første del af aflysningen foregik mere eller mindre smertefrit, hvor vi hurtigt fik behandlet 
hver sag for hver en enkelt kursist. Desværre ramte vi herefter nogle udfordringer med NETS 
ifm. overførslen af nogle af refusionerne. Vi har været i kontakt med NETS løbende i hele 
processen. Udfordringen er afviklet og der er sat punktum ved aflysningen af Tux uge 41+42 
2020.  
 
Der har i hele processen generelt været stor opbakning og støtte til DDS. Der er desuden en 
del kursister, som har valgt at flytte sin tilmelding til et kursus i 2021 i stedet for at få refusion.  

4. Opfølgning på sager behandlet i forretningsudvalget  

a. Orientering omkring puljeordningerne   
Kenneth Bøggild orienterede om puljeordningerne ifm. DDS’ økonomiske situation. Der er 
undersøgt, hvorvidt vi kan søge om godtgørelse i en af disse puljer. Det kan vi desværre ikke, 
som puljerne er skruet sammen nu, da vores aktiviteter ligger i udlandet.   
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5. Sager til drøftelse, herunder orientering fra udvalgene ved 
kontaktpersonerne  

a. Status på kurser og salg  
Iben Stubbe orienterede omkring vores planlagte kurser i 2021.  
I forbindelse med uge 41+42 aflysningen ønskede næsten 90 kursister at blive flyttet til Tux 
uge 17 2021. Der er desuden et stødt og stabilt salg af Tux kurserne i løbet af 2021.  
Vinterens kurser herunder PSI2 kurserne, som allerede er planlagt, er næsten udsolgt. Dog er 
PSI1 kurserne endnu ikke udbudt.  

b. COVID-19 situationen & alternative kurser  
Iben Stubbe orienterede omkring COVID-19 situationen og de kursusalternativer, som vores 
arbejdsgruppe har arbejdet på.  
COVID-19 situationen har desværre udviklet sig til det værre, som betyder mere restriktive 
rejsevejledninger, karantæneforhold, forsikringsforhold og nye opdaterede generelle 
retningslinjer. I forbindelse med at COVID-19 situationen er udviklet i denne retning, har 
bestyrelsen besluttet, at Den Danske Skiskole ikke afvikler kurser i lande eller områder, som er 
markeret som orange af Udenrigsministeriet.  
Det kan på nuværende tidspunkt desværre ikke lade sig gøre, at vi afholder ’det alternative 
BSI1 kursus’ som er halvt i DK og halvt i en indendørs hal i Tyskland eller Norge. Dette kursus 
bliver sat på pause, mens vi arbejder i en anden retning.  
Den Danske Skiskoles bestyrelse har besluttet, at vi satser på at udbyde en række forskellige 
kurser i slutningen af året (eller deromkring), alt efter hvad rejsevejledningerne og diverse 
restriktioner og retningslinjer dikterer. Vi melder disse kurser ud, når de sidste detaljer er 
faldet på plads. Det vigtigste er, at vi kan udbyde disse kurser under de bedste og mest sikre 
betingelser.  

c. Snowminds  
Iben Stubbe orienterede vedr. en henvendelse fra Snowminds.  
Snowminds ønsker at undersøge mulighederne for samarbejde med Den Danske Skiskole ifm. 
at kunne udbyde den danske uddannelse som en del af Snowminds produktportefølje.  
Den Danske Skiskoles bestyrelse har besluttet at forsætte dialogen med Snowminds herom for 
at afdække mulighederne i samarbejdet.  

d. Teknisk Komité  
Rasmus Lundby orienterede om, at det var meningen, at der skulle ske en rokering i Teknisk 
Komité efter Tux, hvor vi ville haft mulighed for at præsentere dette for uddannerne. Der blev 
på mødet indstillet til, at Teknisk Komité skal have mandat til at rokere internt i det omfang, 
som giver mening nu. Hvorefter vi genoptager den opstillede procedure for rokering i Teknisk 
Komité efter Tux uge 17 2021. Bestyrelsen støttede denne indstilling.  

e. Interski brief  
Rasmus Lundby orienterede om Interski prospektet. Uddannerne bliver introduceret til Interski 
prospektet til uddannersamlingen i uge 1 2021.  



Den Danske Skiskole – Bestyrelsesmøde d. 20. oktober 2020 Referat 
 

f. Nutidens debat – sexchikane  
Johanne Bangsgaard indstillede til, at vi skal have nutidens debat om sexchikane med på 
dagsordenen på bestyrelsesseminaret d. 14/11. Bestyrelsen støttede denne indstilling.  

6. Eventuelt  

7. Næste møde: Bestyrelsesseminar d. 14/11 kl. 10.00-16.00   
 
 
 


