
Den Danske Skiskole – Bestyrelsesmøde d. 24. januar 2022 Referat 
 

  Side 1 af 3 

Dato  24. januar 2022 
Mødested  Zoom  
Mødetid Kl. 17.00-19.00  
Deltagere 
 

Bestyrelse: 
Rasmus Lundby (RL) 
Henrik S. Jensen (HSJ)  
Kasper Nielsen Bisgaard (KNB)  
Morten Kaiser (MK)  
Johanne Bangsgaard (JB)  
Tine Jespersen (TJ)  
Sekretariat:  
Iben Stubbe (IS)  
Kenneth Bøggild (KB) 

 

Dagsorden 

Indholdsfortegnelse 

1. Godkendelse af dagsorden og bilag .......................................................................................... 2 

2. Behandling af sager til drøftelse og beslutning ........................................................................ 2 
2.a. Interski generalforsamling marts 2022 ............................................................................................... 2 
2.b. Code of Conduct ................................................................................................................................... 2 
2.c. Uddanner-mangel .................................................................................................................................. 2 
2.d. Langrendsuddannelse .......................................................................................................................... 2 
2.e. DSkiF konstituering .............................................................................................................................. 3 
2.f. Personfølsom sag ................................................................................................................................... 3 

3. Orientering fra driften/kontoret .................................................................................................. 3 
3.a. Tux uge 19 2021 ..................................................................................................................................... 3 
3.b. Tux uge 41 2021 .................................................................................................................................... 3 
3.b. Årshjul for bestyrelsen 2021/2022 ....................................................................................................... 3 

4. Evt. .................................................................................................................................................. 3 
 
  



Den Danske Skiskole – Bestyrelsesmøde d. 24. januar 2022 Referat 
 

  Side 2 af 3 

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

2. Behandling af sager til drøftelse og beslutning 

2.a. Interski generalforsamling marts 2022  
RL og IS introducerede detaljerne omkring Interski generalforsamling, som afvikles d. 22.-25. 
marts 2022; herunder de økonomiske rammer og diverse praktiske og politiske aspekter ved 
deltagelse.  
 
Bestyrelsen besluttede, at det ud fra praktiske og politiske aspekter ville give god mening, at vi 
deltager i dette års Interski generalforsamling. IS bedes fremlægge bestyrelsen et budget og 
forslag til 1-2 repræsentanter, som kan løse denne opgave for DDS.  

2.b. Code of Conduct  
JB introducerede emnet omkring ’Code of Conduct’ i seneste bestyrelses-år. Siden har IS 
arbejdet på dette projekt alene.  
 
Bestyrelsesmedlemmer MK, TJ & JB har meldt sig til det arbejdende udvalg, som sammen med 
IS & KB skal sørge for, at vi kommer i mål med projektet. IS tager fat i det arbejdende udvalg og 
introducerer udvalget til det tilgængelige materiale.  

2.c. Uddanner-mangel  
RL introducerede emnet ’uddanner-mangel’, som primært handlede om, vi i efteråret 2021 har 
oplevet en større mangel på uddannere til eksamensrettede kurser end hidtil.  
 
Bestyrelsen besluttede, at de ønsker at undersøge mulighederne for at give flere ETR-
aspiranter mulighed for at deltage på årets ETR kursus/kurser. Det er vigtigt for bestyrelsen, at 
kvaliteten af kurset ikke må falde i denne forbindelse. Bestyrelsen ønsker, at TekKom samt ETR 
uddannere Mads Vinther og Jakob Skov, skal vurdere hvad der kan lade sig gøre, samt hvad der 
giver mening. Herefter bedes TekKom lave en indstilling til bestyrelsen, om hvad de mener er 
den bedste løsning.  
 
Formålet med denne løsning er at give flest mulige kvalificerede ETR aspiranter mulighed for at 
deltage på ETR kurset i år, så vi mindsker en potentiel flaskehals ifm. uddanner-mangel i fx uge 
42 2022.  
 
Vi oplever også en generel uddanner-mangel, når der skal afvikles kurser i forbindelse med 
eksterne samarbejdspartnere hen over året. I den forbindelse er det vigtigt for bestyrelsen, at 
der bliver undersøgt, hvordan vi løser dette.  

2.d. Langrendsuddannelse  
HSJ præsenterede en status for langrends instruktør-uddannelsen i samarbejde med DSkiF og 
KS. 
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Udvalget har holdt møde og skitseret en plan for projektet. De ønsker at afholde to pilot kurser 
på samme vilkår, som ved udviklingen af DSI-uddannelsen. Der er afsat ressourcer til projektet 
fra DSkiF. Der er opbakning fra bestyrelsen til det videre forløb af projektet.  

2.e. DSkiF konstituering  
KB introducerede DSkiF’s bestyrelses-konstituering efter et DSkiF bestyrelsesmedlem har 
trukket sig. Dette betyder, at der i øjeblikket ikke er en fast DSkiF repræsentant i Den Danske 
Skiskoles bestyrelse. Derimod vil KB være ansvarlig for at videreformidle de relevante emner 
fra DDS’ bestyrelsesmøder til DSkiF’s bestyrelse, såfremt der ikke er en DSkiF 
bestyrelsesrepræsentant til stede på det pågældende bestyrelsesmøde.  

2.f. Personfølsom sag  
Bestyrelsen drøftede en personfølsom sag uden for referat.  

3. Orientering fra driften/kontoret  

3.a. Tux uge 19 2021 
IS orienterede bestyrelsen om salget af kurserne til uge 19 2022.  
 
Bestyrelsen understregede, at det ønsker en evaluering fra Teknisk Komité på Workshop 
kurserne og en plan for, hvordan vi når i mål med de ønskede ændringer til kurset. RL tager 
dette med til TekKom.  

3.b. Tux uge 41 2021 
IS fremlagde de økonomiske forhold til bestyrelsen ift. valget med uge 41 og 43. Da det 
økonomisk var mere fordelagtigt at afholde kurset i uge 41, faldt valget herpå.  

3.b. Årshjul for bestyrelsen 2021/2022 
Tirsdag d. 8/2 (virtuelt) kl. 17.00-19.00 
Onsdag d. 2/3 (virtuelt) kl. 17.00-19.00 
Mandag d. 28/3 (fysisk) kl. 17.30-20.30 
Mandag d. 23/5 (fysisk) kl. 17.30-20.30 
Lørdag d. 11/6 (Årsmøde og sommerfest) 

4. Evt.  
 


