Referat
Bestyrelsesmøde fredag 2. oktober 2020, kl. 18
Deltog: Anders Bang, Louise Staal-Thomsen, Lærke Mogensen, Martin Andersen og Mikkel Petersen – Søren
Due-Hansen
Deltog ikke: Jens Pedersen, Kristian Varmark
Administrationen: Gregers Gatzwiller og Nikolaj Larsen
1. Godkendelse af sidste mødereferat
Seneste referat var ikke vedlagt
2. E-mail beslutninger til referat
a. Forlængelse af 5. gratis udtjeksspring pr springer - godkendt ansøgning
Bestyrelsen har baggrund af den store succes, den øgede aktivitet og tilbagemeldingerne fra medlemmerne
valgt at forlænge kampagnen, så kampagnen løber til og med september.
b. Godkendelse af ekstra bevilling til afholdelse af MU seminar - godkendt ansøgning
Bestyrelsen har modtaget en ansøgning fra MU formanden, om en ekstra bevilling på optil 9.000 kr for
afholdelse af MU seminaret, som afholdes på Aalborg lufthavn d. 7.-8. november 2020.
c. Ansøgning om indkøb af 2 nye el-diske til præcision - godkendt ansøgning
Bestyrelsen har modtaget en ansøgning fra Torben Glud vedrørende indkøb af 2 nye el-diske fra udvikleren
af dommersystem til præcision. Udgiften er ca. 6.000 kr + forsendelse.
d. Ansøgning om ekstra støtte til afholdelse af HLF cup – ikke godkendt ansøgning
Bestyrelsen har modtaget en ansøgning fra HLF om yderligere støtte til afholdelsen af HLF cup, som også
blev alternativt DM i præcision. Der er afsat 5.000 kr. til HLF i DFU’s nye budget.
e. Ansøgning om afholdelse af skærmflyvningskursus hos FDK - godkendt ansøgning
Bestyrelsen har godkendt en ansøgning fra FDK om et ekstra skærmflyvningskursus. Kursus blev dog ikke
afholdt grundet dårligt vejr, så støtten er ikke udbetalt.
f. Ansøgning om velgørenhed og rekordforsøg i antal spring pr dag fra Mikkel Jensen, FKNF - ikke godkendt
ansøgning.
Bestyrelsen har modtaget en ansøgning fra et DFU medlem, som ønsker at foretage et velgørenhedsforsøg,
hvor han vil forsøge, at foretage så mange spring, det er muligt, på en dag. Da bestyrelsen ikke ser, at dette
støtter DFU’s udvikling eller strategi, så er denne ansøgning blevet afvist.
3. Kort information fra administrationen
A: Sekretariatsleder
Bestyrelsen har modtaget en mail fra en springer, som synes, at DFU’s klubberne har mindre god kultur, når
det skal fejres, at en springer har opnået sit C-certifkat. Bestyrelsen havde en dialog omkring emnet, og
flere instruktører i bestyrelsen har oplevet, at springere har sagt fra overfor dette, og det har været
respekteret i alle tilfælde. Det er dog vigtigt, at klubformænd præciserer dette overfor klubbens
instruktører. Hvis en nyuddannet c-certifikat springer ikke ønsker den traditionelle fejring, som enten er en
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vandtur, vikles ind i sine liner fra skærmen eller lignende, så skal dette naturligvis respekteres.
Formanden svarer den pågældende springer.
Formands- og budgetmøde er sat til 14. november 2020
Dette års møde afholdes på Munkebjerg hotel i Vejle, og Nikolaj koordinerer dette, samt sender
informationen ud til DFU’s formænd.
B: Markedsføringskonsulenten
Intet nyt
4. Regelmæssig økonomistatus til bestyrelsesmedlemmer og udvalg
Regnskabstal pr. 31. august 2020 er vedlagt.
Det er fortsat for tidligt, at sige, hvor årets regnskabsresultat ender, da der fortsat er både udgifter og
indtægter, der ikke er kommet ind. Bestyrelsen godkendte tidligere alternativt budget for 2020, som
afspejler de udfordringer Corona pandemien har skabt for DFU, hvorfor både indtægts- og udgiftssiden blev
reduceret væsentligt i forholdt til budgettet, som blev forelagt på DFU’s formands- og budgetmøde i 2019.
5. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning
A: Gennemgang af planen og fordeling af roller ved DFU’s aktivitets-og strategiseminarweekend
AU-formanden gennemgik de indkomne input fra klubberne, som er ansøgninger til DFU’s aktivitet- og
budgetønsker for 2021.
Bestyrelsen er enige om, at man fremover vil prioritere tilskud og støtte til springaktivitet, og ikke
klubrelaterede aktiviteter.
Derefter gennemgik vi programmet og processen for aktivitetsseminarsdelen, herunder ønsker bestyrelsen
at forestå en mundtlig evaluering af både udtjeks- og storflyprojektet med input fra de fremmødte
klubrepræsentanterne for at høre om tiltagene ovenfor eventuelt også skal prioriteres fremadrettet.
Formanden gennemgik slutteligt strategiseminar delen, som faciliteres af DFU’s midlertidige DIF konsulent
Aske Persson.
B: Drøftelse om breddeprojekter og udtjekkeruddannelse skal ligge under SU
SU formanden har forespurgt bestyrelsen om ikke, det vil give god mening, at rykke breddeprojekterne og
udtjekkeruddannelserne ind under SU for at sikre den røde tråd.
Dette vil tillige understøtte de initiativer der vil være på kraftcentrene i 2021. Dette er der bred enighed om
i bestyrelsen, hvorfor det blev besluttet.
6. Opfølgning på DFU’s projekter
Dette blev ikke drøftet på mødet.
7. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer
Dette blev ikke drøftet på mødet.
8. Eventuelt
Dette blev ikke drøftet på mødet.
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