Referat af bestyrelsesmøde den 9. januar 2010 i Den Danske Skiskole
A. Valg af ordstyrer:

Jan Weber blev valgt

B. Valg af referent:

Tue David Bak blev valgt

C. Godkendelse af dagsordenspunkter:
Dagsordenen blev revideret. Dette referat følger den reviderede dagsorden. Dagsordenspunkterne
fremgår med fed i dette referat, jf .nedenfor.

D. Godkendelse af referat fra møde den 12. december 2009:
Referat kunne ikke godkendes. Tillige kunne referat af 2. november 2009 ikke godkendes. Disse
skal godkendes ved næste bestyrelsesmøde.
Det vedtages at kontoret senest lørdag den 19. januar 2010 sender reviderede referater af disse to
møder samt dette mødes referat per e-mail ud til bestyrelsen til kommentering.

E. Interski mandat, arbejdsfordeling og ansvar – output Interski St. Anton 2011
Mundtlig præsentation af prospekt Anbefalinger til afvikling af den danske deltagelse ved Interski
2011 i St. Anton ved Rasmus Lundby repræsentant for DDS Interski udvalg. Dette prospekt er
vedlagt som bilag 1, del 1 og 2.

Bestyrelsen præciserer, at det er en ufravigelig forudsætning for at deltage i DDS Interski
delegation (åbne uddannersamlinger forud for kongressen, demo team træning forud for
kongressen, samt under selve Interski kongressen i 2011) at yde at aktivt bidrag i forberedelsen til,
samt på selve Interski kongressen. Karakteren af dette aktive bidrag aftales med DDS Interski
udvalg senest i november 2010.

Bestyrelsen vedtager, at alle uddannere der har kørt kursus siden 2007 kan deltage i Interski
kongressen.

Bestyrelsen vedtager, at alle i 2010 ny-uddannede Eurotrainere gives mulighed for at deltage i
Interski kongressen 2011.

Bestyrelsen vedtager, at alle medlemmer af den i januar 2011 siddende bestyrelse får mulighed for
at deltage i Interski kongressen. Samt at alle kontormedarbejdere ansat i DDS i januar 2011 gives
tilsvarende mulighed.

Bestyrelsen præciserer, at dens forudsætning for at bidrage økonomisk til Interski kongressen er at
kongressen bliver hele DDS’ (medlemmer, kursusdeltagere, uddannere, kontor og bestyrelse).
Endvidere vedtager bestyrelsen, at der skal laves en aftale mellem bestyrelsen og DDS interski
udvalg vedr. hvilke forventninger DDS kan forvente som output på de midler der afsættes hertil.
Lea og Jan udarbejder denne for bestyrelsen i dialog med internationalt udvalg. Senest 1. marts
2010 skal denne aftale være færdig, så den kan forelægges bestyrelsen med kommende
bestyrelsesmøde.

I relation til Interski budgettet har DDS Interski udvalg mulighed for at omallokere op til 10%
mellem budgetlinjer uden foregående accept fra bestyrelsen. Alle omallokeringen over 10% skal
have forhåndsgodkendelse fra DDS kasserer.

På hvert kommende bestyrelsesmøde frem til Interski kongressen 2011 orienteres der fast vedr.
status på forberedelserne op til kongressen. En kort – max. fem min status – er Rasmus Lundbys
ansvar.

F. Budget for DDS 2010
Chef for DDS kontoret, Ole Jensen, orienterer om det reviderede DDS budget for 2010, jf.
kommentarer til først budgetudkast præsenteret for bestyrelsen den 12. december 2009.

DDS budgettet for 2010 blev godkendt med enkelte revisioner. Det godkendte DDS budget for 2010
er vedlagt som bilag 2.

I forbindelse med godkendelse af DDS budget for 2010 blev der givet forhåndstilsagn om kr.
105.000 til Interski aktiviteter, der først vil skulle udmøntes i 2011.

G. Revidering af BSI uddannelsen
Orientering herom ud skudt til næste møde.

H. Teknikkursisters muligheder for at gå til eksamen i egenfærdighed på BSI 1
Bestyrelsen beslutter, at teknikkursisters muligheder for at gå til eksamen i egenfærdighed på BSI 1
Ikke længere eksisterer.

I.

Tilbud fra Privathospital Hamlet om forsikringsflyers
Punktet blev udskud til næste møde.

J.

Tilbud vedr. indkøb af billige skihjelme til uddannertruppen.
Punktet blev udskudt til næste møde.

K. Dansk medlemskab af Fedération Europeene de Moniteurs De Ski Professionelle, FEMSP
(Europæisk organisation for professionelle skiinstruktører)
Formand for internationalt udvalg, Tue David Bak, orienterer om det forestående møde i FEMSP i
Alpe d’Huez, Frankrig den 12. januar 2010.
Internationalt udvalg i dialog med formanden for DDS har udarbejdet en holdning til
i) Euro Test og Eurosecurity, samt ii) dansk deltagelse i FEMSP.
DDS position er: DDS støtter fortsat aktivt at Euro Test og Eurosecurity er de eneste test DDS
uddannede PSI skiinstruktører skal bestå for at kunne opnå højeste niveau i EU.
DDS’ position er, at DDS søger optagelse i FEMSP. Dette forventes at styrke DDS’ interesser i
forhold til de centrale alpelande Østrig, Italien og Frankrig. Der udarbejdes et brev til FEMSP,
underskrevet af Rasmus Lundby og Tue David Bak, vedr. DDS’ holdning, der sendes til FEMSP forud
for mødet den 12. januar.
Heidi Rønnow og Søren Hedegaard deltager i mødet i Alpe d’Huez for DDS. De kan kun handle på
baggrund af mandat fra Tue David Bak. Udgifter hertil dækkes vi budgetlinje for Internationalt
udvalg.

L. DR2 tema om skiløb
Bestyrelsen beslutter at Anders Olesen går videre vedr. henvendelse fra DR2 omkring at lave en Tvudsendelse om DDS skiinstruktøruddannelse.

M. Status på udvalg
Følgende personer er interesseret i at deltage i følgende udvalg:
Teknisk udvalg:

Rasmus Lundby, Henrik Thorsen

Sponsorudvalg:

Rasmus Lundby, Philip Saerens, Peter Balle, Anders Olesen

BSI revidering:

Philip Saerens, Thomas Kring, Dennis Djumovic

Internationalt udvalg:

Tue David Bak,

Uddanner udvalg:

Udvalgsbesættelse for perioden 2010-2011 skal ske på kommende bestyrelsesmøde.

