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Referat 
Bestyrelsesmøde torsdag 3. februar 2022, kl. 19.00 

 
 
Til: Anders Krabbenhøft, Jens Pedersen, Mikkel V. Petersen og Søren Due-Hansen – Natascha Enoch-Larsen  
Deltog ikke: Jørgen Funk, Louise Staal-Thomsen og Peter Enggaard 
Administrationen: Nikolaj Larsen 
 
 
1. Godkendelse af sidste mødereferat 
Seneste referat er vedlagt 
 
 
2. E-mail beslutninger til referat 
Ingen  
 
 
3. Kort information fra administrationen 
A: Sekretariatsleder/sportsmanager 
ISC møde i Rumænien 
Lærke Mogensen og Nikolaj deltog på det netop afholdte ISC møde, der blev afholdt i uge 4 i Bukarest, 
Rumænien. 
Grundet Corona pandemien så var der kun ca 40 personer der deltog fysisk på møde, og resten deltog i 
møderne via Zoom, hvilket i starten var lidt en udfordring, men det lykkedes, og det var igen rigtig brugbart 
at deltage, og skabe netværk. 
Vi havde blandt andet flere gode dialoger med Sverige, Finland og Holland, og vi vil arbejde tættere 
sammen om at koordinere nationale mesterskaber forskudt af hinanden, så der er mulighed for at 
eliteholdene kan deltage ved flere konkurrencer.  
Derudover så vil der være fokus på udvikling af de nationale dommerkorps. 
DFU’s delegerede Lærke Mogensen vil sammenfatte et referat fra dagene i Rumænien, hvor også de 
fremtidige internationale kategori-1 konkurrencer vil være inkluderet. 
 
Møde med Peter Svalø, DZDK 
Louise og Nikolaj afholdte i 19. januar 2022 onlinemøde med Peter Svalø omkring det fremtidige 
samarbejde samt pleje af de relationer der er imellem DZDK og DFU. Peter fortalte lidt om de prioriteringer 
og områder som DZDK vil fokusere på i 2022. De vil i den forbindelse fokusere mindre på events for 
certifikatspringere og mere på tandems og førstegangsspringere.  
Men både DZDK og DFU er enige om at det er vigtigt at begge parter fokusere på positiv omtale af 
hinanden, samt at hvis der opstår episoder eller uenigheder, så skal vi sammen løse dette for at skabe 
bedst mulige vilkår og betingelser for udviklingen af faldskærmssporten i Danmark. 
 
B: Udviklingskonsulent 
Nikolaj fortalte, at Tobias har afholdt møde med Khora, som udvikler VR løsninger, og som måske kunne 
være med til at udvikle en løsning, som kan støtte både elev- og instruktøruddannelserne i DFU. På 
baggrund af mødet, så har Tobias vendt nogle ideer med IU. Tobias giver en mere detaljeret info ved næste 
bestyrelsesmøde. 
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4. Regelmæssig økonomistatus til bestyrelsesmedlemmer og udvalg 
Nikolaj fortalte, at årets regnskabsresultat endte med et underskud på ca 50 tkr., hvilket var noget bedre 
end ventet. Primært grundet nogle større indtægterne, som kom ind i starten af 2022, men som berørte 
2021 regnskabet. Budgettet for 2021 var sat til et underskud på ca 450.000 kr. Bestyrelsen er naturligvis 
over at det igen ikke er lykkedes at få afholdt en del aktiviteter igennem hele sæsonen. 
Derudover så fortalte Nikolaj, at der netop har været afholdt intern revision, og DIF’s revisionsselskab 
Ernest & Young (EY) har tillige færdiggjort den officielle revision. Derfor havde Nikolaj fremsendt 
protokollatet og årsregnskabet til bestyrelsen inden mødet. 
DFU har planlagt NemID godkendelse via Penneo i slutningen af måneden, men da revisionsprocessen 
allerede er færdiggjort, så vil DFU anmode om, at NemID godkendelsesprocessen opstartes på mandag d. 7. 
februar, hvorefter bestyrelsen har 5 dage til at godkende protokollatet og årsrapporten fra EY.  
Det er derfor vigtigt, at bestyrelsen skriver til Nikolaj, når det enkelte bestyrelsesmedlem har godkendt 
dette via NemID. 
 
 
5. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning 
A: Repræsentantskabsmøde 2022  
Bestyrelsen gennemgik de punkter der er forbundet med afholdelsen af DFU’s repræsentantskabsmøde der 
i 2022 afholdes d. 12. marts på Munkebjerg Hotel, og som altid, så afholdes der bestyrelsesmøde fredag d. 
11. marts. Da vi skal overnatte fra fredag til lørdag, så ville Nikolaj lige sikre sig, at alle deltager, så der 
bookes overnatning til alle. 
 
Bestyrelsen besluttede samtidigt, at man vil tildele DFU’s fortjenst- og sportspokaler til følgende personer. 
Sportspokalen tildeles til Hans Oksen, dette gøres både på baggrund af hans mange gode sportslige 
resultater gennem mange år, og Hans har kontinuerligt samlet op omkring talent og elitehold inden for 
formationsspring, og for hans utrættelige indsats for i årevis at arrangere mesterskaberne i først UM og nu 
DM i tunnelflyvning. 
 
Bestyrelsen har besluttet at tildele John Holstein fortjenstpokalen. John har været en utrættelig frivillig i 
DFU igennem mere end 60 år. Inden for de seneste år har John været frivillig faldskærmspilot hos Kolding 
Faldskærmsklub. John har været med hele vejen fra DFU blev oprettet i 1960’erne, og har været med til at 
bygge DFU op, og har tillige været formand for FF66, har været DFU’s instruktør nr. 7 (I-7), rigger, danske 
mester i præcision og meget andet. John takkede i 2021 af som faldskærmspilot.  
DFU’s bestyrelse vil gerne takke John Holstein for en utrættelig og mangeårig indsats for DFU. 
 
Nikolaj fortalte slutteligt, at Rasmus Mackeprang gerne være dirigent. Denne rolle har Rasmus stået for de 
seneste år. 
 
B: Ansøgning om støtte til dommere til Blokhus konkurrencen fra Torben Glud 
Bestyrelsen vendte ansøgningen fra Torben, hvori han ansøger bestyrelsen om støtte på omkring 17.000 kr. 
til dækning af de dommerudgifter, som han har påregnet til Blokhus konkurrencen. Disse dommere skal 
blandt andet komme fra Sverige og Bosnien. Bestyrelsen er enige om, at de gerne vil støtte konkurrencen 
ved at dække udgifterne til dommere, dog skal de være danske dommere, da udvikling og uddannelse af 
det danske dommerkorps er en del af DFU’s kommende strategispor 4.  
Nikolaj bistår i processen med at finde en løsning på dette. 
 
 
6. Evt. opfølgning på DFU’s projekter 
A: Status på Klubadmin 
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Ikke noget nyt fra udvikleren af Klubadmin. 
 
B: Skydive.dk og markedsføringsinitiativer 
Nikolaj fortalte, at administrationen, den seneste tid, har brugt en del ressourcer sammen med Morten 
Leth Leth med at udvikle og forbedre www.skydive.dk, så hjemmesiden fremover kan blive et stort 
markedsføringsaktiv for DFU’s klubber. Når Skydive.dk er blevet SEO opdateret med tekster og linkbuilding, 
så skal vi til at arbejde med klubbernes hjemmeside, så vi sammen kan udvikle dette. 
 
7. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer 
A: Formand 
Deltog ikke 
 
B: Næstformand 
Intet nyt 
 
C: Teknisk sekretær 
Intet nyt 
 
D: Økonomisk ansvarlig 
Deltog ikke 
 
E: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på elite 
Anders fortalte, at landstræneren inden for Wingsuit desværre har sendt os en mail, hvori han fortæller, at 
han alligevel ikke vil komme til de aftalte kraftcentertræninger, som ellers aftalt. 
Dette er naturligvis rigtig ærgerligt, da vi ellers havde alle landstrænerne på plads, og dette var meldt ud til 
vores talent- og elitespringere. Derfor arbejdes der lige nu på at finde et andet alternativ.  
 
F: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på bredde 
Intet nyt 
 
 
8. Eventuelt 
Teknisk sekretær fortalte, at Skive kommune er i færd med at udbygge deres biogasanlæg nær Skive 
lufthavn, hvilket på længere sig, potentielt, kan få store konsekvenser for lufthavnen og ikke mindst for 
West Jump. 
Derfor har klubben stor fokus på dette lige nu, så derfor klubben trække på de kontakter der er mulige, 
samt at deltage i den kommunale debat. 
 
Bestyrelsen bad administrationen om at købe en lille gave til Louise, når hun har født. 
 
Næste møde er 11. marts 2022. 


