Referat
Bestyrelsesmøde fredag 05. oktober 2018, kl. 20 – Idrættens hus
Til: Anders Bang, Anne Mine Møller Petersen, Flemming Olsson, Jakob Sparvath, Jens Pedersen, Louise
Staal‐Thomsen – Stefan Olsen
Administrationen: Gregers Gatzwiller og Nikolaj Larsen

1. Godkendelse af sidste mødereferat
Seneste referat blev godkendt og underskrevet.

2. E‐mail beslutninger til referat
Sportsudvalget (SU) har indstillet til bestyrelsen, at FLUX fortsætter som DFU’s freefly landshold i 2019.
Bestyrelsen godkendte indstillingen, og har bedt SU formanden videregive denne information til FLUX.

3. Kort information fra administrationen
A: Sekretariatsleder
Nikolaj foreslår, at ”genoplive bestyrelsens årshjul”, da dette vil give både bestyrelsen og administrationen
et bedre overblik over årets begivenheder, samt skaber et samlet overblik over bestyrelsesaktiviteter for
nye bestyrelsesmedlemmer.
Derfor skal bestyrelsesmøder fremover i højere grad planlægges for en længere periode.
Årshjulet placeres på bestyrelsens google drev, og vil løbende blive opdateret.
Derudover så henledte Nikolaj opmærksomheden på repræsentantskabsmøde 2019, som afholdes 16.
marts 2019, og afholdes formentligt på Comwell Middelfart.
Endvidere så er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg: næstformand, økonomiansvarlig og SU formand.
Mine har tidligere ved flere lejligheder fortalt, at hun ikke fortsætter som SU formand. Arbejdet med at
finde en erstatning for Mine er påbegyndt.
B: Markedsføringskonsulenten
Gregers fortalte, at administrationen har lagt nogle budgetinput til markedsførings‐ og
fastholdelsesinitiativer og ideer til 2019.
I den forbindelse, så vil administrationen fremover udsende DFU’s ”Springeren” med hyppigere frekvens.
Dette skal ses som et aktivt forsøg på at understøtte og markedsføre DFU’s faldskærmsaktiviteter, og ikke
kun for at beskrive aktiviteter der allerede er afholdt. Endvidere så vil nyhedsbrevet blive udsendt til alle
DFU’s medlemmer.
I den forbindelse så blev det seneste nummer af Springeren set af mere end 800 personer, hvilket er mere
end dobbelt så mange, end ved tidligere udsendelser af Springeren.
Slutteligt fortalte Gregers, at han arbejder med den løbende spørgeskemaundersøgelse, som vil blive
igangsat inden for kort tid, og som vil blive udsendt til alle medlemmer, der melder sig ud af DFU for at få et
reelt billede af, hvorfor de nye elever melder sig ud.
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4. Regelmæssig økonomistatus til bestyrelsesmedlemmer og udvalg
Regnskabstallene pr. 31. august 2018 var vedlagt mødeindkaldelsen.
Anders fortalte, at der generelt ses et plus på indtægtssiden, dog vurderer Nikolaj, at kontingentsiden
kommer til at mangle 40‐50.000 kr., men salget af elev og tandemblanketter holder budgettallet, måske
endda med et mindre plus. Men vi oplever en rigtig god interesse for de nye metal‐ og stofvinger, hvorfor
der ses et større plus på salg af faldskærmsvinger.
På udgiftssiden så ses der fortsat en masse AU aktiviteter og budgetmidler der ikke vil blive brugt i 2018,
hvilket bestyrelsen er rigtig ærgerligt over, når nu Danmark har haft en super sommer med godt vejr.

5. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning
A: Facilitetsansøgning fra Varde Faldskærmsklub ‐ Anders
Bestyrelsen har modtaget en ansøgning til facilitetsoptimering og renovering af klubhuset i Varde. I første
omgang så har bestyrelsen anbefalet VAF, at søge DIF/DGI foreningspuljen inden DFU indvilliger i at yder
tilskud til denne renovering.
Når DIF/DGI’s foreningspuljen er ansøgt, så vil bestyrelsen gerne støtte med yderligere 25.000 kr.
Udgiften tages fra bestyrelsens dispositionskonto.
B: Støtte til NJFK til opfyldning af vand i pond i forbindelse med afholdelse af CP DM
Bestyrelsen har modtaget en ansøgning fra NJFK i forhold til opfyldning af klubbens swoop pond.
Grundet den varme og lange sommer var vandstanden i NJFK’s pond forud for afholdelsen af CP DM 2018
ikke høj nok, hvorfor NJFK har måtte købe opfyldning af ponden, hvilket har medført en ekstraordinær
ansøgning fra NJFK på omkring 14.000 kr. Bestyrelsen besluttede at dække det fulde beløb.
Udgiften tages fra bestyrelsens dispositionskonto.
C: Dialog omkring E‐learning i DFU (fremvisning af modul fra DHPU)
Dette punkt blev udskudt til næste møde.
D: Deltagelse i Faldskærm i fart på SDU (6. dec. 2018 kl. 10‐14)
Syddansk Universitet (SDU) i Sønderborg har igen i år kontaktet DFU i forhold til at deltage ved deres årlige
begivenhed ”Faldskærm i fart”. DFU har deltaget ved dette arrangement de seneste par år med en
præsentation af sporten, og lidt teknisk info omkring faldskærmen. Vinderen af konkurrencen på SDU er
efterfølgende blevet tilbudt et tandemspring i en klub i nærheden.
Bestyrelsen har derfor bedt administrationen om, at tager kontakt til en klub i nærheden af Sønderborg,
om de vil påtage sig denne opgave.
E: Dialog omkring udvidelse af DFU’s ansvarsforsikring hos Top Danmark
DFU’s administration har igennem den seneste tid været i dialog med Top Danmark, hvor DFU’s nuværende
ansvarsforsikring (3. partsforsikringen) er placeret. Grunden til dialogen med Top Danmark er, at det er
undersøgt, hvad det vil koste DFU, hvis forsikringen udvides til at dække DFU’s medlemmer når de springer
faldskærm i hele verdenen, samt hvis dækningssummen øges til 1,5 mio euros, da dette typisk er et krav i
udlandet. Forsikringen vil dog ikke dække, hvis man tage arbejde som faldskærmsinstruktør i udlandet eller
foretager spring på ikke godkendte springpladser.
Samlet vil præmien stiger ca. 13.000 kr., hvorfor DFU’s ansvarsforsikring fremover vil komme til at koste kr.
93.000 kr. Bestyrelsen godkendte dette og denne præmiestigning, men har bedt administrationen, om at
DFU modtager et dokument fra Top Danmark, som man som springeren kan tage med til udlandet og
fremvise på de forskellige springpladser. Endvidere har bestyrelsen bedt administrationen om at udarbejde
en god kommunikationspakke for at rydde uklarheder og tvivl af bordet, når nyheden deles.
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DFU’s elitespringere er fortsat dækket af DIF’s aftale med Tryg, når de deltager i træning eller konkurrencer
i udlandet.
F: Gennemgang af planen for Aktivitetsseminaret 2018
Bestyrelsen gennemgik agendaen for aktivitetsseminaret, og Mine forklarede de enkelte punkter på
agendaen. Præsentationen blev opdateret, og bestyrelsen håber på, at godt resultat og nogle gode input til
aktivitetsplanen for 2019.
Samlet deltager 34 personer og 14 klubber med springpladser, samt alle disciplinudvalg.
G: Status på samarbejdsdialoger med klubberne og DZDK
Flemming fortalte, at DFU’s fokusgruppe har møde med DZDK 17. oktober i Idrættens hus. DFU’s fokus‐
gruppen består af IU’s formand Rasmus Mackeprang og Mine, Jens og Flemming fra bestyrelsen.
Flemming har endvidere aftalt møde med de omkringliggende klubber i forbindelse med
aktivitetsseminaret for at få deres input til forhandlingerne.
Generelt så går DFU’s bestyrelse til forhandlingen med DZDK med den intention om, at der skal findes en
løsning til gavn for både DFU’s klubber og medlemmer, samt at gruppen forventer, at der udarbejdes en
aftale, som kan præsenteres og godkendes på repræsentantskabsmødet i 2019.

6. Opfølgning på aftalte opgaver
A: Status på medlemsdatabase og stævnelederprogram
Klubadmin fortalte, at der arbejdes videre med en nem‐ID løsning, så de fysiske blanketter kan udfases
inden for en kort tidshorisont. Dette vil skabe en masse værdi og frigøre en masse frivillige ressourcer i
klubberne, når ikke de skal stå for bestilling og returnering af blanketterne, samt indtastningen.
Flemming opfordrede administrationen om at få en signatur fra alle klubberne på databehandlingsaftalen
fra DFU, som tidligere på året blev udsendt, samt at aftalen mellem Klubadmin og DFU bliver underskrevet.

7. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer
A: Formand
Flemming fortalte, at han deltog på DIF’s budgetmøde i idrættens hus sammen med Louise. En del af
dialoger og nogle spændende diskussioner var omkring omkring emnet ”God ledelseskultur”, som bevæger
sig ind i idrættens verden, specielt ovenpå de kedelige sager der blandt andet er set i FIFA og hos IOC. Disse
input fra møderne vil Flemming tager med ind i det videre arbejde i DFU’s bestyrelse.
DIF’s bestyrelse vil ligeledes foreslå ved det kommende årsmøde, at der oprettes et ”Etisk råd” for sporten.
Udover ovenstående, så blev de deltagende specialforbund også præsenteret for DIF’s budget 2019, hvoraf
DFU stiger ca. 14.000 kr. i tilskud, udover det der allerede ligger i støtten på baggrund af DFU’s strategi.
Sidst fortalte Flemming, at han i samme weekend deltog ved KDA repræsentantskabsmøde, hvor det
lykkedes at få indsat Dennis Werenskiold som formand for KDA, derudover så blev Jens Pedersen tillige
valgt ind i KDA’s bestyrelse.
Endvidere fortalte Flemming, at det er lykkedes at få solgt KDA huset, hvilket sammen med de øvrige
udgiftstiltag i KDA betyder, at DFU’s kontingent i 2019 reduceres til 60.000 kr.
På tværs af de øvrige luftsportsorganisationer under KDA er der nu opstartet en ny luftsportsunion
(Danmarks Luftsports Union), hvor KDA’s tidligere formand Hjalmar Nielsen er indsat som formand. Den
nye union er blevet indmeldt ind i KDA.
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B: Næstformand
Louise deltog ligeledes ved DIF budgetmøde 30. september, og synes, som Flemming, at disse møder er
spændende og informative med gode indlæg og dialoger.
Endvidere fortalte Louise, at hun pt. har dialoger med en mulig kandidat til SU formandsposten.
C: Teknisk sekretær
På bestyrelsesmøde 11. september bad bestyrelsen IU om, at vurdere om aldersgrænsen på, hvornår man
kan starter på elevuddannelse kan ændres fra de nuværende 16 år til eksempelvis 15 år.
IU har i første omgang vurderet dette i forhold til de øvrige lande, som vi normalt sammenligner os med.
Her ligger DFU allerede lavt med de 16 år, endvidere har IU rådført sig hos en psykolog.
Derfor så vil IU som udgangspunkt fastholde, at aldersgrænsen på de 16 år bibeholdes, men at IU gerne vil
dispensere, hvis der i enkeltstående tilfælde vil være en springer, som eksempelvis har en masse
tandemspring.
Bestyrelsen ønsker dog fortsat, at dette undersøges, da det er en rigtig god mulighed for DFU, uden dog at
der gås på kompromis med sikkerhed og uddannelse. Derfor arbejder bestyrelsen videre med dette punkt.
D: Økonomisk ansvarlig
Intet nyt
E: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på elite
Mine fortalte, at hun har modtaget en indstilling til præcisionslandshold 2019.
Præcision ønsker i 2019 at stille med et herrehold og en kvinde som landshold, og præcisionslandsholdet vil
i 2019 bestå af følgende springere:
Karsten Hansen, Torben Glud og Michael Burmester alle fra VAF samt Pernille Lykke, Rene Hansen, og Mike
Petersen fra NJFK. Bestyrelsen har godkendt indstillingen til det danske præcisionslandshold for 2019.
F: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på bredde
Jakob fortalte, at han igennem længere tid har haft flere dialoger med holdlederen fra FS breddeholdet
Zero Gravity.
Jakob fortalte, at han har valgt at skære holdets tilskud med 50%, da holdet valgte at forlade DM midt i
konkurrencen, grundet flere omstændigheder, hvilket holdet er blevet forelagt.
Denne beslutning er Zero Gravity dog ikke enig i.
Derfor har Jakob bedt om at bestyrelsen vurdere sagen.
Efter at sagen er blevet forelagt bestyrelsen, så har bestyrelsen valgt at støtte Jakobs anbefaling.
Flemming sender en mail på vegne af DFU’s bestyrelsen til FS holdet Zero Gravity, at Jakob’s anbefaling
følges, at holdet kun tildeles 50% i støtte.

8. Eventuelt
Bestyrelsen har modtaget en samlet ansøgning fra de jyske klubber HLF, NJFK, SDV, WJ og ÅFC omkring
etablering af en fælles bookingportal, som i første omgang skal fokusere på salg og markedsføring af
tandem, men senere skal kunne udbygges til også at dække elever.
Portalen skal være en fælles indgang for klubber der er med i samarbejdet, og hvor klubberne og DFU kan
lave markedsføringsinitiativer.
Bestyrelsen er meget positive overfor dette initiativ, og vil meget gerne støtte det, da projektet på flere
planer kan være værdiskabende for klubberne og DFU.
Derfor meldes der tilbage til klubberne, at projektet kan sættes i gang med en budgetramme på 70.000 kr.
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Udgiften lægges som udgangspunkt i 2018 regnskabet, og administrationen vil sammen med de
ovennævnte klubber være projektgruppe. I første omgang skal der udarbejdes en kravsspecifikation, og det
skal vurderes om der er produkter på markedet eller andet unioner der har et tilsvarende system.

__________________
Flemming Olsson

___________________
Louise Staal‐Thomsen

___________________
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__________________
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___________________
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___________________
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