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1 Punkter til drøftelse 
 

1.0 DSKIF uddannelsespalet 

Anders har lavet oplæg til timer i forhold til Skiforbundets ønsker og Mads oplæg. 
 
Jeg har kigget lidt mere på Mads´oplæg og snakket med ham. Han har "planlagt 60" kurser i alt. 
 
Jeg har regnet mine priser om til timer:  
 
Udvikling af kurser (16 stk). 45 timer pr. kursus.  
Administration af kurser (60 stk.) 20 timer pr. kursus.  
 
Dvs. 16 x 45 timer + 60 x 20 timer = 1900 timer. 
Nogle af udgifterne kan jo lægges ind i kursus prisen, men det er op til Skiforbundet. 

 

Anna og Anders holder møde med Udd. udvalget mandag d. 26 september 2016  

Herefter kommer der et oplæg til bestyrelsen som så skal godkendes.  

Anders vil gerne fremhæve, at det tidsmæssigt bliver rigtigt svært at afholde DSKIF-kurser 

inden jul. 
  

AH 

 

1.1 Fremtidig  strategi – billigere kurser 

 

For at imødegå et marked hvor flere og flere unge mennesker vælger andre løsninger end 
DDS, kan vi begynde at afholde kurser der er billigere end vores kurser i Hintertux. Pt. er 
Hintertux-kurserne i foråret og efteråret de eneste ”åbne” kurser hvor man kan tage BSI1, 
BSI2 og PSI3, og jeg mener at kurserne er for dyre ift. at tiltrække unge mennesker. Derfor 
bør vi lave et alternativ. 
Jeg er fuldt bevidst om at statistikken viser det modsatte hvis vi tager udgangspunkt i 
spørgeskemaerne fra Hintertux. Det er dog klart at meget få svarer at de ønsker kurset skal 
være billigere, da denne gruppe mennesker allerede er blevet sorteret fra da de så prisen 
på kurset. 
 
Ved at afholde kurser på mindre skisportssteder i lavsæsonen, vil vi kunne ”spare penge” 
på både liftkort og ophold, og opholdet kan vi endda gøre endnu billigere ved at nedgradere 
fra 4-stjernet hotel til lejligheder, morgenmadspensioner eller blot et hotel af lavere 
standard. 
 
Det vil også være en fordel for vores medlemmer, at det er fleksibelt hvornår man kan tage 
sit kursus. Lige pt. lægger forår-efterår modellen op til, at man kun kan komme på kursus 
hvert halve år. Med kurser i sæsonen vil det være langt mere fleksibelt hvornår man kan 
tage næste step i uddannelsen. Det vil kort sagt gøre det nemmere at være medlem. 
 
Dette er blot en ting jeg mener vi bør drøfte, så vi gør os nogle tanker om fremtiden, og 
viser at vi er bevidste om at den ændrer sig. Gletsjeren i Hintertux bliver dårligere år for år, 
og derfor vil det måske være en god idé at begynde at kigge i andre retninger, så vi ikke 
pludselig skal til at lægge en ny strategi på meget kort tid. 
 
 
MÅLET AT LAVE ET KURSUS MERE OG TIL EN BEDRE PRIS… Tænk det med ind i UV-
udvalgsture.  

MV 
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2 Beslutningspunkter 

2.0 Medarbejder til kontoret 

Det besluttes at Lene forsætter 1 dag om ugen, med mulighed for at købe ekstra timer i 

travle perioder. Der ansættes fremover en ”TUX guide” ca. 30 timer pr. kursus + deltagelse i 

TUX og så ansætter vi en studiemedhjælper ca. 5 timer om ugen hen over året (skal kunne 

lave kursusmateriale, afvikle kurser osv. Skal have indgående kendskab til 

skilærerkurserne. Timelønnet begge to.  

ER BESLUTTET 

 

TUX guide uge 42: FLEUR (drøftet på seminar og ønskes afprøvet) Er aftalt og igang 

 

Forslag til studiemedhjælper: MADS VINTHER (forslag til timeløn 175 kr. + der afsættes 

budget til Mads og Anders kan mødes i Brøndby/Aarhus ca. 6 gange årligt f.eks. i 

forbindelse med bestyrelsesmøderne.  

Anders vil her lave arbejdsplan, og have ansvar for Mads´ arbejdsopgaver osv.  

Tue ønsker, at vi sætter et max antal timer om året: 52 x 5 timer - 300 timer.  

 

Det besluttes: og Mads udtræder af bestyrelsen.  
  

AO + RL 
 

 

2.1 Code of Conduct 

Det eksisterende Code of Conduct er udarbejdet og godkendt i 2013. TH fremlægger 
revideret forslag, for at skabe mere åbenhed omkring aktiviteter hvor DDS er involveret.  
(Bilag 1) 
 
14. Skal også gælde udvalg, når der indgår kommercielle partnere, hvor der fortages valg 
på vegne af DDS.  
 
2. Gletcher skiløb. Kig på formuleringen. ”Slet undervisning på Gletcher…”  
 
Dette er besluttes… Skal nu formidles til gud og hver mand.  

TH 
 

 

2.2 Amager Bakke 

Oplæg fra Christian Ingels om Skiskole drift af Skiskolen på Amager Bakke.  
Ønsker Skiskolen at varetage disse opgaver? 
 
18.00 Christian Ingels har sendt Marie Louise Andreassen, som kommer og laver en 
præsentation. 
(Bilag 2) 
Bestyrelsen skal beslutte, om det er noget DDS og Christian skal arbejde videre med? 
 
DDS krav:  
- Vi skal stå for ALT kommercielt skiskole. Dvs. at Skiklubberne kan stå for klubtid, men ikke 
andet. Vi kan så inddrage klubberne efter behov.  
- Vi vil vide hvilken risiko vi løber, hvis nogle af de andre springer fra?  
- Hvad skal Copenhill have af Skiskolen? Eller hvad skal vi give dem…  
- Er det ALLE skiklubber eller er det SH og KS?  
 

Oplæg fra Christian Ingels om Skiskole drift af Skiskolen på Amager Bakke.  
 

 

2.3 Samarbejde med SkiLaboratoriet 

Mads Vinther arbejder på et projekt som har til formål at arrangere forberedelsescamps til DDS MV 
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kurserne. Første kursus ligger allerede i uge 41. Projektet hedder SkiLaboratoriet, og I kan se 
mere om det på SkiLab.dk (Hjemmesiden mangler stadig noget finpudsning.) 
 
I den forbindelse kunne jeg godt tænke mig at samarbejde med DDS på en kort række områder: 

• Deling af udgiften til liftkort 

• Annoncering i nyhedsbreve og på sociale medier. 

DET BLEV BESLUTTET PÅ VORES SEMINAR (HVOR MADS IKKE VAR MED), AT DDS KAN 
UDVIDE VORES KURSISTERS OG UDDANNERES LIFTKORT. (dvs. kun til flok der deltager 
på DDS kurset ugen efter). MADS AFREGNER ALT. 

 

 

 

2.4 Løn uddannerne 

 

Skal uddannerene have point for egen bolig, eget liftkort? 

Vi oplever at uddannere har bolig og liftkort, når de underviser på vores vinterkurser, f.eks. 

hvis en uddanner er på sæson eller ansat af Oure.  

 

Anders foreslår, at DDS fremover udbetaler tilskud på 1000 point for egen liftkort og 1000 

point for egen bolig (5-8 dages kursus). Det tilsvarer også pointsats for kørsel-tilskud. 

 

DETTE BESLUTTES 

 

AO 
 

2.5 Sæson BSI med Danski 

 

Der er lavet et oplæg til Danskis guider kan tage en BSI1 fordelt over deres sæson. De vil få 

lige så mange undervisningstimer som på et normalt kursus i TUX, og skal igennem de 

samme eksamner, tiden er blot lagt i f.eks. en dag om ugen i 7-8 uger.  

 

PRIS for kurset er 2000 kr. minimum 6 deltagere. Ved uforudsete hændelser annulleres 

kurset.  

 

Uddannerne / Johanne aflønnes som på et normalt DDS kursus 

Søren Hedegaard er informeret oplyser Rasmus Lundby. 

DETTE BESLUTTES 

 

AO 
 

 

2.6 Studierabat 

 
Vi har pt. en studierabatordning, hvor studerende kan få 500 kr. rabat på vores teknikkurser. 
 
Jeg mener vi bør indføre denne studierabat på alle kurser, hæve den til 1000 kr. og markedsføre 
os med det. 

Undersøges… Men IKKE BESLUTTET… 
 

MV 

 

2.7 Sociale medier 

Det besluttes, at uddannerne skal sende billeder ind fra hvert kursus i løbet af de første 

dage. Her et gruppebillede med holdet og uddanneren.  

MV 
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Er besluttet på seminar. 
 

 
 
 

2.8 Onlineevaluering af alle kurser 

Det besluttes,  at der skal være på alle kurser.  

Er besluttet på seminar. 
 

MV 
 

 

2.9 Re-eksamen om tirsdagen på BSI1 og BSI2 

Det besluttes at BSI1- og BSI2 kontinuant KUN får re-eksamen i friløb, dvs. alle skolesving 

køres lørdag.  

Det er valgt fordi, at vi bl.a. ikke vil presse pensum i forhold til Skolesving og for at skabe 

mere tid på kurset. 

Er besluttet på seminar 
 

MV 
 

 

2.10 Film, production af Skolesving og Øvelses-database 

Som ønsket af bestyrelsen, så er der indhentet tilbud fra Playground Production. Omfang: 8 

skolesving, 20 øvelser og 1 teaser 

- Pris: 100.000 kr. inkl. ophold til fotograferne. (Se bilag 3) 

Lundby og Anders har kigget på tilbuddet, og vurderet at det er langt over vores budget. Her 

er vurderingen, at DDS selv kan producere 8 skolesving og 20 øvelser i forbindelse med 

uddannersamlingen i uge 41. Her er vurderingen, at der skal indkøbes evt. et videostativ, vi 

låne/leje et kamera, og så kan Anders filme uddannerene under samlingen, hvilket 

planlægges ind i programmet, og efterfølgende videoerne færdiggøres hjemme i Danmark.  

 

DDS egenproduktion vil kvalitetsmæssigt være tilsvarende det materiale vi de seneste år 

har haft på hjemmesiden.  

 

Estimat på pris udstyr og inkl. Anders normale arbejdstid brugt til film og klipning. 10.000 – 

15.000 kr.  

 

SKAL BESLUTTES at vi afsætter 10.000 – 15.000 kr. til at lave skolesving og øvelser. Vi 

siger nej tak til PlayGround. DDS låner af Anders og Rasmus eller lejer et.  

Der undersøges at lave en teaser i uge 18.  

 

AO 
 

 

3 Orienteringspunkter 

3.0 Orientering fra kontoret /AO 

Kontorets beretning 
 
Opgaver i efteråret.  

- normal drift; mails, telefon mm. (løbende opgave) 

- jobdatabase (Er næsten færdig…) 

- øvelsesdatabase (Bliver filmet og hjemmesiden optimeres så der kan sorteres i dem) 

AO 
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- opdatering hjemmeside 

- opdatering af kursusmateriale  

 

3.1 Regnskab /AO 

Regnskab 2016 (Bilag 4 ikke vedhæftet, men fremsendes inden mødet) AO, HS 

 
 

4 Eventuelt 
4.1  

Frank fra Spyder – Leki… Websalg med 20 % rabat…  
 
Oure – Gratis UV 
DDS – bliv skiinstruktør flyer  
DDS – gratis manual.  
 
 
Fast Track – Kan vi lave ”TEKNIK”…  
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