Referat
Bestyrelsesmøde onsdag 6. november 2019, kl. 18 ‐ SKYPE
Til: Anders Bang, Flemming Olsson, Jakob Sparvath, Jens Pedersen, Louise Staal‐Thomsen og Lærke
Mogensen – Stefan Olsen og Alex Ljungberg
Administrationen: Gregers Gatzwiller
1. Godkendelse af sidste mødereferat
Seneste referat er vedlagt – underskrives ved næste fysiske møde
2. E‐mail beslutninger til referat
Ingen
3. Kort information fra administrationen
A: Markedsføringskonsulenten
‐ Hvem deltager til formand‐ og budgetmøde?
o Louise deltager ikke
o Anders deltager ikke
o Gregers kontakter Stefan
o Resten af bestyrelsen deltager
‐ Studenterstillingen
o Kontoret har indkaldt kandidater til samtale torsdag d. 14/11.
‐ Ditte har evalueret projektet ”faldskærm for kvinder” og spørger ind til hvad der skal ske fremadrettet.
o Gregers snakker med Ditte og vender tilbage
o Gregers undersøger desuden, om vi kan måle en evt. stigning i antallet af kvindelige
medlemmer.
4. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning
A: Klubadmin: langsigtet plan og forventning samt implementering.
Nikolaj, Jens og Louise arbejdet på et overblik over projektet med at udvikle og implementere Klubadmin.
Status er at de til IU‐årsmødet, er klar til at lancere:
Næste del i prioriteret rækkefølge, er:
o elevindmeldelsesblanketten
o genindmeldelser
o IUs registrering af instruktør‐certifikater samt fornyelse
Næste del i prioriteret rækkefølge, er:
o Udmelding
o Tandemerklæring
o Registrering af materiel‐certifikater
Målet er at arbejde henimod at have et gyldigt digitalt certifikat.

B: Egenbetaling v. DFU støttede aktiviteter
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Principper omkring egenbetaling skal på næste fysiske møde. Evt. bestyrelsesseminaret.
C: Tunnelklub ifølge strategi
Sekretariatet/Nikolaj undersøger mulighederne for om det kan lade sig gøre eller om det ikke giver
mening at have i strategien.
D: Forslag om at rykke bestyrelsesseminar til januar 2020 ‐ så der kan sættes fokus på strategien i 2020
Bestyrelsen vil fremadrettet holde to bestyrelsesseminarer om året. Den præcise dato fastlægges ved
næste fysiske møde. Det skal dog ligge umiddelbart efter repræsentantskabsmødet.
E: Deltagelse på DIFs lederkurser for specialforbund.
Flemming sender et skriv til Nikolaj med hvilke ønsker bestyrelsen og sekretariatet har.
F: Nye aktivitetsskabeloner
Lærke har udarbejdet flere aktivitetsskabeloner, som skal gøre aktiviteterne mere gennemskuelige og
give mindre papirarbejde for klubberne. Det blev besluttet at prøve skabelonerne af i den kommende
sæson 2020, hvor sekretariatet og bestyrelsen hjælper klubberne med at implementere dem. Klubberne
skal dog kunne fortsætte med deres eget tilmeldingssystem.
G: Kraftcenter og træningsmiljøer
Der er brug for at få defineret en mere konkret beskrivelse af hvad der menes med kraftcenter og
træningsmiljøer i strategien, så bestyrelsen bliver skarpere på hvad der arbejdes henimod. Flemming og
Lærke går sammen om at lave et oplæg, som definerer hvad der menes med et kraftcenter og
træningsmiljøer i strategien.
H: Samle Bredde‐ og talentprojekter under SU – jf. rookie to rockstar og sportsfaglig ledelse
Fremadrettet skal der arbejdes på en model, hvor sportsaktiviteterne skal samles under SU, men hvor
breddeaktiviteterne bliver i AU.
Mht. til ansættelse af sportsfaglig ledelse, er vurderingen på nuværende tidspunkt, at der ikke er
økonomi til det. Punktet skal på dagsordenen til næste møde.
I: Indkøb af nye wingsuits
Vi vender punktet, når Nikolaj har mere info.
J: Vurdering af gratis elevspring i 2019
Det besluttes at udvide gratis elevspring til december og januar. Vi starter dog med december og
vurderer hvor mange penge det drejer sig om. Kontoret står for promovering af tilbuddet.
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K: DFU‐deltagelse på IPC‐mødet 25.‐26. januar 2020 i Moskva
Lærke deltager i mødet.
5. Opfølgning på aftalte opgaver
A: Status på medlemsdatabase og stævnelederprogram
Punktet er blevet vendt
6. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer
A: Formand
B: Næstformand
C: Teknisk sekretær
Der skal findes kandidater til instruktørudvalget
D: Økonomisk ansvarlig
E: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på elite
F: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på bredde
7. Eventuelt
‐ IU‐årsmøde
Der skal sættes mere tid af til præsentationen af klubadmin.
‐ Svalø i IU
Peter Svalø stiller op til IU. Bestyrelsen vurderer, at det er et problem, hvis en kommerciel aktør skal have
en ledende funktion i et DFU‐udvalg, da man via sin kommercielle interesse, vil være inhabil.
Formanden kontakter Peter og informerer om bestyrelsens vurdering.
‐ Status på world cup i Rusland
Vi venter på svar fra DIF om DFU kan deltage eller ej.
‐ Personprofilarbejde
Dorte Vilsgaard har gennem egne professionelle kontakter, tilbudt at lave personprofiler på 25
springere, så vi kan blive bedre i vores markedsføring og fastholdelse. Det vil gøre os mere klar på vores
målgruppe. Det er et værktøj som Gregers kan bruge. Det vil koste op til 9000kr.
‐ Tandemportal
Peter Svalø har ytret ønske om at blive en del af skydive.dk. Bestyrelsen har brug for at diskutere sagen
yderligere, og er ikke i stand til tage en beslutning på nuværende tidspunkt Vi vender tilbage efter næste
bestyrelsesmødet d. 15. november. Gregers underretter Peter Svalø.

8. Evaluering af møde + / ‐
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