Den Danske Skiskole – Bestyrelsesmøde d. 27. april 2019
Dato
Mødested
Mødetid
Deltagere

Referat

D. 27. april 2019
DSkiF kontor, Idrættens Hus
Kl. 9.30: Morgenbrød og catch up
Kl. 10.00 – 18.30: Møde
Bestyrelse
Anna Harboe (AH) – kl. 14.00 og frem
Michael Tandrup (MT)
Rasmus Lundby (RL)
Henrik S. Jensen (HSJ)
Nicolai Boll (NB) – frem til kl. 15.00
Kontor
Iben Stubbe (IS)
Kenneth Bøggild (KB) – frem til kl. 17.00

Mail

Afbud
Kasper Nielsen Bisgaard (KNB)
Jakob Skov (JS)
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Godkendelse af dagsorden og valg af referent/ordstyrer
Dagsorden godkendt.
Ordstyrer: Henrik S. Jensen
Referent: Iben Stubbe
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1

Intro

1.0
Referat:



2

Referat

Bordet rundt
Alle

Hvad er der sket siden sidst – Interski
Vi ønsker at lave en arbejdsgruppe til forankring af input fra Interski

Orienteringspunkter
2.0

TUX uge 20 2019

Referat:
 Vores afmeldings-politik justeres, så det passer med vores deadlines for vores
samarbejdspartnere.
 KB & IS undersøger, om det er muligt at sælge en rejseforsikring til vores kursister ved
tilmelding af et kursus.
 Thomas Uhrskov & Thomas Jensen (skisport.dk) er blevet hyret til at promovere Juniorturen
og Tux uge 42 generelt. De er begge med i uge 20 for at skabe content.

2.1

IS

Manual proces
RL

Referat:
 KB & IS forsøger at fastsætte estimat på, hvornår vi regner med at sælge ud af manualerne.
 KB & IS fastsætter tidsplan for næste manual revidering
o Pris undersøges på genoptryk
o Nye uniformer – nye billeder
o Indholdet revideres – det visuelle revideres – manualen trykkes – manualen leveres
 Der bliver årligt sat penge af til revideringen af manualen
 Vi vil undersøge, om vi kan drage inspiration fra andre lande til næste revidering
 Vi vil undersøge mulighederne for at kunne tilbyde manualen i e-bog / i-bogs format, og om
vi kan søge midler til denne proces

2.2

PSI1 og porttræner

Referat PSI1:
 Bestyrelsen ønsker at åbne op for muligheden for eksterne PSI1 kurser (som fx på SES i år),
da det giver fleksibilitet for vores kursister. Det er dog også vigtigt, at vi også udbyder vores
almindelige DDS PSI1 kursus.
 Chris Setchell (PSIA) kan evt. inddrages ved behov.
 Kontoret vil undersøge mulighederne for de praktiske rammer for den kommende sæsons
PSI1 kursus, da vi ikke længere får mulighed for at benytte os af Oures hotel i Alpe d’Huez.
 Bestyrelsen ønsker at udbyde et PSI1 kursus i samarbejde med SkiLab i forlængelse af
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Referat

deres racecamp
Referat porttræner kursus:
 Bestyrelsen ønsker at kunne tilbyde et porttræner kursus (sætte portbane, tidstagning og
sikkerhed).
 Kontoret vil undersøge muligheden for eventuel sammenlægning af kurser i denne
forbindelse i samarbejde med DSkiF.
 Chris Setchell kan eventuel hyres til at udbyde et inspirationskursus.

2.3

Amager Bakke uddannelse

Referat:
 Bestyrelsen vil gerne udbyde et introkursus til bakkeinstruktører – altså en dry-slope
uddannelse
 Kontoret sætter et formelt møde op med Christoffer & Ottar fra Snowminds i samarbejde
med RL, hvor vi tager den indledende snak om ovenstående.

3

RL

Punkter til drøftelse
3.0

Kontor konstellation og bestyrelsens arbejde

Referat kontor konstellation:
 Kontorkonstellationen er i øjeblikket IS der driver og KB der ordner økonomien.
 DDS og DSkiF vil forsøge at gøre gensidigt brug af hinandens resurser til maskinrummet,
men fastholde snitfladen ift. at de to synlige organisationer er adskilte.
 Kontoret vil give et bud på, hvordan konstellationen vil se ud til sommeren 2020.
 Kontoret vil give et estimat på økonomien for konstellations-ændringen (2018 vs. 2020).

Alle

Referat bestyrelsens arbejde:
 Bestyrelsen vil gerne være mere strategisk langsigtet, mens sekretariatet drifter.
 Hertil vil bestyrelsen også gerne have bestyrelsesmedlemmerne til at tage mere ansvar for
arbejdsopgaverne, så der til hver arbejdsopgave er en bestyrelsesansvarlig, som sørger for
at den professionelle organisation kan løfte opgaven.

3.1

Udvalgsstruktur
Alle

Referat:
 TekKom udvalgsstrukturen skal konstitueres (sammenkobling af TekKom og de
niveauansvarlige).
 Da det ikke var muligt at konstituere sig i Tux i uge 20, vil kontoret komme med dato-forslag
til et konstituerende møde.

3.2

Eksterne kurser
RL og IS

Referat:
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Referat

SkiLab ønsker at udbyde et ’bliv-skiinstruktør-kursus’ som består af 2-3 ugers forberedelse
og 1 uges BSI1 kursus. For at bestyrelsen kan godkende dette, skal SkiLab vende tilbage
med specifikationerne for kursuskonstellationen mellem DDS og SkiLab.
Skoleaftalerne blev drøftet (AKI og BSI1 på efterskoler, gymnasier og højskoler). RL og IS
fastlægger møder med skolerne for at sikre god fremadrettet samarbejde.
Bestyrelsen vil gerne blive ved med at tilbyde sæsonconcepterne BSI1 og BSI2 pga.
fleksibilitet, såfremt der er uddannere på destinationerne og kursister nok til det.
Kontoret kommer med et udspil til rammer for disse kurser.





3.3

Freestyle-træner uddannelse
RL

Referat:


Bestyrelsen vil gerne gå videre med muligheden for at kunne udbyde en freestyle-træner
uddannelse. Kontoret undersøger samarbejdsmuligheder og kommer med et udspil hertil.

3.4

Telemarkforum henvendelse
IS

Referat:


KB tager dialogen med Telemarkforum.

3.5

Lars Schmidt – kommunikation

Referat:
 Lars Schmidt ledte bestyrelsen videre i processen om at ende med en
kommunikationsstrategi. Her talte vi om DDS’ DNA og ’what are they seeing, what are they
hearing, what are they thinking and what are they doing’.
 Lars Schmidt kom med et udkast til en exit survey til vores kursister fra uge 20, så vi kan få
et indblik i hvorfor vores kursister tager med på kurser og om vi leverer det ønskede produkt.
Vi søger altså at afdække vores DNA.
 Kontoret vil fremlægge disse fund på næste bestyrelsesmøde, hvorefter næste skridt i
processen vil skride frem.

3.6

Uddannersamling 2020
RL

Referat:


Vi vil stræbe efter at lave en 3 dages uddannersamling i uge 15 2020. 11.-13. April vil kunne
favne vores sæson-uddannere, samtidig med at lægge det på en helligdag for at favne de
uddannere som arbejder i DK.
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3.7

Referat

Bestyrelsesvalg
RL

Referat:


4

Rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer er sat i gang.

Eventuelt & opsamling
4.0
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