Referat
Bestyrelsesmøde onsdag 8. maj 2019, kl. 18 ‐ Vamdrup
Tilstede: Anders Bang, Flemming Olsson, Jens Pedersen, Louise Staal‐Thomsen og Lærke Mogensen
Afbud: Jakob Sparvath, Stefan Olsen og Alex Ljungberg
Administrationen: Gregers Gatzwiller og Nikolaj Larsen

1. Godkendelse af sidste mødereferat
Seneste referat var vedlagt mødeindkaldelsen, og blev underskrevet på mødet.

2. E‐mail beslutninger til referat
Bestyrelsen har d. 4. april 2019 modtaget ansøgning, fra en kvindelig springer, som ønsker økonomisk
støtte til at uddanne sig til tandemmaster.
Bestyrelsen har dog afvist ansøgningen, da denne støtte normalt ligger på klubniveau med mulighed for at
opnå refundering fra den pågældende kommune.
Bestyrelsen har modtaget en ansøgning af Faldskærmsklubben 2000 om ekstra støtte til afholdelsen af
skærmflyvningskursus.
Bestyrelsen har valgt at afvise denne ekstra ansøgning, da der i forvejen er afsat midler i budget 2019 til
denne aktivitet.

3. Kort information fra administrationen
A: Sekretariatsleder
Nikolaj fortalte, at der er planer om at renovere Idrættens hus inden for de næste par år. Dette vil betyde,
at DFU’s administration skal genhuses i perioden oktober 2020 ‐ december 2021, mens renoveringen står
på. Det forventes, at der etableres midlertidige kontorbygninger omkring Idrættens Hus.
Endvidere fortalte Nikolaj, at DIF har indgået aftale med SAS i forhold til fordelagtige flyrejser for idrætten.
Dette er en aftale, som primært retter sig imod OL 2020, men at dette allerede er trådt i kraft. Dette
betyder, at udover at specialforbundene kan købe flybilletter til konkurrencedygtige priser, så vil DFU også
kunne drage fordel af at kunne ændre/ombooke billetten samt at kunne medbringe 2 x bagage uden ekstra
omkostning.
Sluttelig fortalte Nikolaj, at der skal afsættes midler ved næste budgetlægning i forhold til den nye ferielov,
hvor der vil være en periode, hvor ferie til unionens ansatte i en kort periode vil være en udgift i 2020.
B: Markedsføringskonsulenten
Tandemportal
Gregers fortalte, at hjemmesiden nu er tæt på at kunne publiceres. Desværre mangler der fortsat et par
klubber at blive registreret i Burble, som skal fungere som bookingportal. Klubberne er blevet rykket for at
få dette på plads.
Flemming understregede, at det er vigtigt, hvis den nye portal virkelig skal blive en succes, så skal de
klubber der er med i pilotprojektet, ikke køre sideløbende tandembookingportaler.
Derfor skal DFU’s nye tandemportal være den primære bookingportal for disse klubber, så
markedsføringsmidlerne der er afsat til promovering af portalen, bruges bedst muligt.
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Frivillighedskampagne
Gregers fortalte, at han netop har igangsat DFU’s frivillighedskampagne, som administrationen har valgt at
kalde ”De skjulte helte”. Dette er en kampagne, hvor vi fremhæver DFU’s vigtige frivillige og deres
indsatser. Denne kampagne vil køre i en længere periode, og DFU vil tillige arbejde tæt sammen med DIF’s
kommunikationsafdeling, som i 2019 også vil promovere frivillighedsinitiativer.

4. Regelmæssig økonomistatus til bestyrelsesmedlemmer og udvalg
Regnskabstallene pr. 31. marts 2019 var vedlagt mødeindkaldelsen.
Tallene blev overordnet gennemgået, og det ser generelt rigtig fornuftigt ud. På indtægtssiden har vi
allerede opnået fint salg, hvilket jo givetvis også skyldes det indgået samarbejde med DZDK.

5. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning
A: Ansøgning vedr. oversættelse af faldskærmsbestemmelser
Bestyrelsen har modtaget en ansøgning fra Peter Svalø om, at FB’eren og elevmanualen skal oversættes til
engelsk for at udenlandske instruktører forstår DFU’s regler, og sikre en god konvertering af instruktører.
Peter Svalø har fået et tilbud på oversættelsen af de to dokumenter, og udgiften vil ligge omkring 30.000 kr.
Bestyrelsen er enige om, at man gerne vil gerne støtte med kr. 15.000 for de omtalte dokumenter samt
skærmflyvningsmanualen, som bestyrelsen også anser for at være vigtig i forhold til instruktøren.
Endvidere så vil bestyrelsen tilbyde, at udgiften til det løbende vedligehold og tilrettelse af de oversatte
dokumenter vil være DFU’s omkostning.
Der er endvidere enighed om, at de engelske versioner naturligvis skal være tilgængelige for DFU’s klubber.
Udgiften tages fra bestyrelsens dispositionskonto. Nikolaj svarer Peter Svalø.
B: Ansøgning vedr. facebook boost, af siden "Faldskærms for kvinder"
Ditte Winther, OFC har i 2019 opstartet en Facebook gruppe for kvinder. I den forbindelse, så har Ditte
ansøgt bestyrelsen om 15.000 kr. til boostning af de opslag, som hun foretager på Facebook.
Bestyrelsen har bevilget beløbet, dog under forudsætning, at tilskuddene udbetales i rater.
Endvidere vil Gregers sparre og støtte Ditte med råd og vejledning samt følge initiativerne på Facebook.
Udgiften tages fra bestyrelsens dispositionskonto.
C: Ansøgning om støtte til opretholdelse af Canopy Piloting FAI‐dommer status
Christina Zacho har ansøgt bestyrelsen om at dække udgifterne ved at opretholde sin FAI dommerlicens,
hvilket betyder, at Christina ønsker, at deltage ved CP VM der afholdes i Sydafrika.
Bestyrelsen har godkendt ansøgningen på omkring 10.000, mod at Christina er aktiv dommer for DFU, og
deltager som coach for de to nye dommerelever under CP DM 2019. Bestyrelsen vil endvidere bede
Christina sende billeder, video og tekst fra CP VM senere på året.
D: Status på DIF strategi herunder tour de DK ‐ mål og indsatser
Der er aftalt statusmøde med DIF konsulenten Anne Birgitte Madsen 4. juni 2019. Flemming og Nikolaj har
modtaget mail og strategitemplate fra Anne.
Bestyrelsen besluttede, at alle sporansvarlige vurderer mål og indsatser, som der ses i en resterende del af
strategiperiode. Der er bred enighed om, at de mål og indsatser der ikke giver mening for DFU, bør
revurderes og nye tidssvarende indsatser bør evalueres og fremlægges for DIF.
Nikolaj gør statusdokumenterne parat og udsender til bestyrelsen. Deadline for input til mål og indsatser er
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fredag 17. maj, hvor også input til nye indsatser skal fremsendes.
Herefter vil bestyrelsen vurdere de mulige nye indsatser inden statusdokumenterne fremsendes til DIF.
Nikolaj tager fat i IU’s formand Rasmus Mackeprang i forhold til status på elevhåndbog, da e‐learning er en
del af strategien. Endvidere blev det diskuteret, om der skal udarbejdes et projekt med at standardisere
DFU’s elevuddannelsesmateriale for at sikre et fast niveau, og lette den frivillige indsats. Derfor vil kontoret
initiere en dialog med klubbernes uddannelsesansvarlige for at vurdere behovet for dette.
E: Dialog omkring Vedtægtsændringer ‐ §20 – konkurrencer
Bestyrelse vurderer, at DFU’s vedtægter bør afspejle virkeligheden, derfor vil bestyrelsen fremlægge et
forslag om vedtægtsændring ved repræsentantskabsmødet i 2020, da der i dag ikke afholdes yderligere
nationale konkurrencer udover DM i de 5 forskellige discipliner.
F: Diskussion om der er behov for at reviderer reglerne for disciplinære sanktioner over for instruktører og
springere
Bestyrelsen havde en dialog, hvordan IU i fremtiden styrer disciplinære sanktioner i forhold til springere og
instruktører, og om der skal indføres grader af sanktioner, samt hvordan disse sanktioner registreres.
Nikolaj undersøger med DIF’s jurister, om sanktioner og advarsler må registreres og arkiveres.
G: Ansøgning fra NJFK om ekstra støtte til afholdelse af elevboogie
Bestyrelsen har modtaget en ekstraansøgning fra NJFK på i kr. 10.000 til dækning af færgeflyvning i
forbindelse med det fælles elevboogie, som er et klubsamarbejde mellem nogle af de jyske klubber.
Bestyrelsen godkendte ansøgningen med op til kr. 10.000 mod indlevering af flyregnskabet til
administrationen.
Udgiften tages fra bestyrelsens dispositionskonto. Nikolaj svarer formanden for NJFK.
H: Soldaterprojekt
Gregers og Nikolaj præsenterede de tanker administrationen har arbejdet med den seneste periode i
forhold til at inkludere DIF’s soldaterprojekt i DFU.
DFU vil gerne tilbyde veteraner at gå til faldskærm og blive en del af foreningslivet. DIF har struktureret et
samarbejde med veteraner inden for forsvaret, hvorfor DFU har dialoger med DIF omkring det videre
forløb, og hvordan projektet kan struktureres.
Bestyrelsen synes, at projektet er spændende og kan både skabe flere medlemmer og god omtale for DFU.
Administrationen konkretiserer projektet og inkluderer budget og reelt forløb for de involverede.

6. Opfølgning på aftalte opgaver
A: Status på medlemsdatabase og stævnelederprogram
Jens fortalte, at kontrakten er ved at blive færdiggjort, så den kan blive underskrevet, og næste steps kan
igangsættes. Jens fortalte endvidere, at der er nogle funktionaliteter i systemet, der vil blive redesignet, så
den elektroniske formular, der erstatter den fysiske blanket, kommer til at fungere endnu bedre.

7. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer
A: Formand
Flemming fortalte, at Niels‐Christian Levin Hansen netop er blevet valgt som formand for Friluftsrådet,
hvilket betyder, at Niels‐Christian derfor har valgt at udtræde af DIF’s bestyrelse.
På baggrund af dette, så har Flemming taget initiativ til, at der afholdes et fællesmøde i IKC mellem de små
forbund. Så forbundene kan arbejde tættere sammen om, at identificerer og indstille kandidater til i DIF’s
bestyrelse ved kommende årsmøder.
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I forbindelse med årsmødet blev der afholdt den årlige DIF kongres, som i år hed ”Sports Hack 2019”. Her
skulle en lang række forskellige kompetencer deltage i en konkurrence, hvor det drejede sig, om at stille
nogle spændende problemstillinger, som vil kunne hjælpe og støtte idrætten fremadrettet. DIF havde valgt
at belønne det bedste projekt med 25.000 kr. Vinderen blev en OL APP, hvor man i forbindelse med OL kan
følge atleterne, deltager i konkurrencer, læse mere om sportsgrene, programmet under OL etc.
Flemming fortalte, at der også var andre spændende projekter, som var med i opløbet om at vinde
konkurrencen. Der var blandt andet projekter om miljø/bæredygtighed og frivillighed.
Det helt store emne på årsmødet omhandlede dog spiseforstyrrelser, som i den seneste tid har været
oprullet i medierne, og er afledt af DR’s TV program omkring et usundt elitemiljø inden for svømning.
DFU’s bestyrelse er opmærksomme på emnet, hvis der skulle opstå lignende problemer i unionen.
B: Næstformand
Louise synes, at det seneste tiltag hvor de enkelte bestyrelsesmedlemmer foretager sagsbehandling og
beslutning om tilskud inden for den enkeltes sagsområde i bestyrelsen, fungerer rigtig godt.
Louise er blevet en del af et HR netværk i DIF, hvilket er et rigtig fint netværk, og har givet Louise nogle
gode erfaringer. Næste emne er forandringsledelse, og mødet afholdes 6. juni i Nyborg.
C: Teknisk sekretær
Jens fortalte, at han netop har udsendt årets FB’er, som er blevet godkendt hos Trafik‐, Bygge‐ og
Boligstyrelsen.
D: Økonomisk ansvarlig
Bestyrelsen har modtaget regnskabet fra det spændende AFF‐projekt hos NJFK ”Gå til Faldskærm”, hvor det
er Flemming Borup Andersen, som er koordinator for projektet.
Regnskabet udviser en mindre budgetoverskridelse på ca 1.100 kr., som bestyrelsen dog godkendte.
Den samlede udgift tages fra bestyrelsens dispositionskonto.
E: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på elite
Lærke fortalte, at der har været dialoger i sportsudvalget omkring dommerrekruttering i DFU, hvilket både
drejer sig om at tiltrække nye dommere og fastholde eksisterende dommere inden for de 5 discipliner.
Nikolaj og Lærke arbejder videre med dette, og vil inddrage relevante personer i dette arbejde.
Lærke har modtaget en henvendelse fra Zeljko, der er faldskærmsdommer fra Sverige.
Han foreslår, om ikke der skal arbejdes for at der etableres et skandinavisk/nordiske mesterskab.
Dette skal ses for at skabe yderligere interesse for de enkelte disciplinerne, skabe en bredere og større
konkurrence og samt at give konkurrenceerfaring til de danske elitespringere.

8. Eventuelt
Intet nyt

9. Evaluering af møde + / ‐
Bedre info inden møde omkring deltagelse fra de enkelte medlemmer af bestyrelsen.
Men et godt og effektivt møde med god tidsstyring. Måske skal der laves en opsamling omkring øvrige
ideer og emner.
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