Referat
Bestyrelsesmøde mandag 9. april 2018, kl. 18
Tilstede: Anders Bang, Anne Mine Møller Petersen, Flemming Olsson, Jakob Sparvath, Jens Pedersen og
Louise Staal‐Thomsen – Stefan Olsen og Dorte Vilsgaard (deltog på SKYPE)
Administrationen: Gregers Gatzwiller og Nikolaj Larsen

1. Godkendelse af sidste mødereferat
Seneste referat fra Skypemøde d. 4. april 2018 blev godkendt og underskrevet.

2. E‐mail beslutninger til referat
Bestyrelsen har godkendt indstillingen af Niels‐Christian Levin Hansen’s kandidatur til DIF’s bestyrelse.
Valget til DIF’s bestyrelse foregår på DIF’s årsmøde d. 5. maj 2018.
Derudover så er der enighed om, at bestyrelsen fortsat peger på Dennis Werenskiold som DFU’s delegerede
ved kommende IPC møde. Dennis er desuden valgt som formand for IPC’s WS komité.
Flemming har understreget overfor Dennis, at det er vigtigt han kommunikere til de disciplinansvarlige før
IPC mødet med ønsker der skal tages med til mødet, samt efter mødet i forhold til de beslutninger der er
foretaget. Eventuelle kandidater til alternate delegate besluttes på et senere møde.
Bestyrelsen ønsker endvidere at Dennis Werenskiold fortsætter, som DFU’s repræsentant i KDA’s
bestyrelse, og sikre fremdrift i den proces der er foretaget med hensyn til afviklingen af KDA.

3. Kort information fra administrationen
A: Sekretariatsleder
Nikolaj er startet med ”Post‐it øvelsen”, som skal danne bruttolisten over samtlige opgaver i DFU’s
administration. Herefter vurderes de enkelte opgaver og placeres på en whiteboard tavle.
Herefter tager administrationen og bestyrelsen en dialog omkring de opgaver, som kan lægges over til
sekretariatet i Idrættens Kompetence Center, som er kontorfællesskabet hvor DFU’s kontor er.
Derudover fortalte Nikolaj, at der grundet den øgede mængde arbejde det seneste 6‐8 måneder, så ligger
der lige nu en større oprydningsopgave i DFU’s administration, herunder oprydning i kælderen. Dette
igangsættes nu.
B: Konsulent
Intet nyt – tages under pkt. 5H.

4. Regelmæssig økonomistatus til bestyrelsesmedlemmer og udvalg
Regnskabstallene pr. 28. februar 2018 var vedlagt mødeindkaldelsen.
Kontingentindtægten for 1. kvartal ses forbedret, hvilket potentielt kan betyde, at springerne bliver
længere i sporten. Derudover var der Ingen yderligere kommentarer.
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5. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning
A: Grønt forbud ‐ status
Nikolaj fortalte, at han har indsendt ansøgning til DIF om at forblive Grønt forbund i 2018. Nikolaj har på
det seneste deltaget i diverse miljø fora i Idrættens hus. Det skal på sigt vurderes, hvem der skal varetage
denne opgave i administrationen.
Flemming bliver DFU’s politiske kontaktperson i forhold til natur og miljø, samtidig understregede
Flemming vigtigheden af, at DFU fortsat er en del af grønt forbund, hvilket tillige sender et fint signal.
B: Ny FS AU erstatning efter Nathalie
Jakob fortalte, at Nathalie Kressner har valgt at stoppe som FS AU repræsentant.
Per Frydkjær, NJFK har dog tilbudt, at erstatter Nathalie. Bestyrelsen godkendte Per som ny FS AU
repræsentant. Jakob vil i den forbindelse opfordre Per til at finde et antal frivillige, som kan hjælpe med
aktiviteterne.
På baggrund af, at den generelt store udskiftning blandt disciplinrepræsentanterne, der er set inden for de
seneste par år, så foreslår Jakob, at den nye udvalgsstruktur bør genovervejes.
Dette tages som punkt på næste fysiske bestyrelsesmøde.
C: DFU Børnefamilietur ‐ Ansøgning fra Johnny Meier – se vedlagte ansøgning
Bestyrelsen har modtaget en ansøgning fra Johnni Meier, hvor Johnni ønsker, at lave en tur til Norge for
springerne, hvor familier og børn ligeledes skal med, så også familierne inkluderes i faldskærmssporten.
Bestyrelsen besluttede at støtte initiativer med et tilskud 1000 kr til guiden pr. dag samlet 6.000 kr. for 6
dage samt et tilskud på 500 kr. pr familie, dog med den forudsætning, at DFU efterfølgende får video,
billeder og tekst, samt en evaluering af turen. Udgiften tages fra bestyrelsens dispositionskonto.
D: DIF konference 4/5 – ”hvordan spiller idrætten sammen med FN’s Verdensmål”
Danmarks Idrætsforbund inviterer til konferencen ”Hvordan spiller idrætten sammen med FN´s
verdensmål?” d. 4. maj, og DFU er naturligvis også inviteret. Flemming opfordrede bestyrelsen til at melde
ind til Nikolaj, hvis der er bestyrelsesmedlemmer, som ønsker at deltage.
Nikolaj fortalte, at både Gregers og Nikolaj deltager.
E: Ansøgning fra Aversi omkring anlægning af Swoop pond
Aversi har ansøgt om 167.000 kr. til anlæggelse af en Swoop pond på klubbens nuværende område.
Der er enighed i bestyrelsen om, at det er et spændende projekt, samt at det er vigtigt for DFU, at der er en
swoop pond både øst og vest for Storebælt, og initiativet kan være med til at understøtte DFU’s strategi.
Aversi opfordres i første omgang til, at søge forskellige fonde, og i den forbindelse vil bestyrelsen støtte
med optil 50.000 kr. forudsat at Aversi selv skaffer de resterende midler.
Endvidere tilbyder bestyrelsen at bruge i omegnen af 3.000 kr. for at købe konsulentbistand i Idrættens
Hus, som kan støtte Aversi. Bliver denne konsulentbistand dyrere end 3.000 kr., så betaler Aversi den
resterende udgift. Hvis dette bliver aktuelt, så skal Gregers og Nikolaj deltage i arbejdet for at tilegne sig
denne kompetence.
Slutteligt så har bestyrelsen bedt DFU’s økonomiske ansvarlige om, at følge processen og tage nogle
dialoger med initiativtagerne bag Aversi’s ansøgning.
F: Standard Headset m. mikrofoner til skypemøder
Flemming forslog, at der indkøbes et standard headset, så Skypemøder fremover kan afholdes med en
nogenlunde standard, da det har vist sig, at variere meget i kvalitet ved de seneste Skypemøder.
Det blev dog i stedet aftalt, at Skypemøder fremover afholdes med telefon med eget headset eller uden
brug af wifi, men med kabel, da Skype kræver en kontinuerlig internetforbindelse.
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G: Bestyrelsesworkshop med fokus på DFU’s strategiaftale aktioner/målsætninger
Bestyrelsen planlagde det næste bestyrelsesmøde samt bestyrelsesworkshop/seminaret.
Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 16. maj kl. 19.30 – Skypemøde (2 timer)
Bestyrelsesseminaret afholdes i weekenden d. 1.‐3. juni 2018 i et sommerhus på Fyn. Officielt program
starter lørdag morgen, men dem der har mulighed for at komme fredag er velkommen.
Programmet for weekenden slutter søndag kl. 14.
Relevante emner til weekenden skal sendes til Nikolaj. Herefter vil Flemming, Louise og Nikolaj udarbejde
programmet for bestyrelsesseminaret. På seminaret planlægges næste bestyrelsesmøderække.
Herefter talte bestyrelsen omkring DFU’s 4‐årige strategi.
Bestyrelsen gennemgik målsætninger for 2018, og aftalte at de fire spor‐ansvarlige tager aktion på de
enkelte målsætninger. Flemming og Nikolaj udarbejder en ledelsesproces for strategiarbejdet, som
udsendes til bestyrelsen inden bestyrelsesseminaret.
Endvidere så arbejder administrationen frem imod en klubundersøgelse, som tager udgangspunkt i
strategien. Administrationen undersøger om der erfaringer fra KUF der kan benyttes i udviklingen.
H: Status på Gregers introperiode ‐ næste planer for Gregers
Nikolaj fortalte, at Dorte og Nikolaj har aftalt, at Gregers fokusområder på den korte bane er:
1. Markedsføring og kommunikation, herunder at danne sig et overblik over DFU’s kommunikative
landkort samt tage ”formandskabet” på DFU’s markedsføringsgruppe
2. Aflastning af Nikolaj og støtte i administrationen, primært med hjemmesiden, Facebook og
udarbejdelsen af Springeren.
3. Skabe netværk i DIF, DFU og på fælleskontoret.
Fra maj starter Gregers og Nikolaj med at besøge DFU’s klubber, og deltager i forskellige DFU aktiviteter
rundt om i landet.
Gregers forklarede kort, hvilke erfaringer og tanker han har gjort sig den første måned på kontoret, og hvad
han vil tilbyde klubberne i første omgang. Endvidere efterlyste Gregers, om bestyrelsen har nogle specifikke
ønsker eller tanker, så er bestyrelsen altid velkommen til at komme med disse input.
Bestyrelsen understregede, at samarbejde på tværs af klubberne er vigtig, og det blev foreslået om ikke det
kunne være gavnligt, at udarbejde en form for bestyrelsesudviklingsseminar, i stedet for at afholde dette
separat med de enkelte klubber, så kunne administrationen i stedet samle klubbestyrelser i en weekend.
I: Projektstøtte fra Helle Eriksen – se vedlagte skriv
Flemming har modtaget et tilbud fra DFU’s tidligere udviklingskonsulent, som har tilbudt at hjælpe DFU
med 2 konkrete arbejdsopgaver, hvilket er e‐learning projektet, som er en del af strategien, samt lave et
soldaterprojekt for hele DFU, herunder ansøge DIF om midler fra initiativpuljen.
Bestyrelsen er enige om, at soldaterprojekter fortsættes lokalt hos HLF, og at der i første omgang ikke
arbejdes videre med dette i DFU‐regi.
Derudover så mener de tekniske udvalg og bestyrelsen, at det er for tidligt at tage fat i E‐learning projektet,
da vi i strategiarbejdet ikke er kommet så langt.
Flemming svarer Helle på hendes tilbud om konsulentbistand.
6. Opfølgning på aftalte opgaver
A: Status på medlemsdatabase og stævnelederprogram
Klubadmin efterlyste sparringspartner til systemet og manualen, og dette var der flere fra bestyrelsen, som
gerne vil hjælpe med.
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Bestyrelsen opfordrede Klubadmin til at åbne op for, at den enkelte springer selv kan rette sine egne
stamdata, i den forbindelse så vil administration laver en lille konkurrence. Dette koordineres mellem
Klubadmin og DFU’s administration.
Der skal udarbejdes en aftale mellem DFU og Klubadmin i forhold til persondataforordningen. Louise
fremsender en skabelon til dette til Klubadmin og administrationen.
7. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer
A: Formand
En af DIF’s næstformænd Hans Natorp har kontaktet Flemming og inviteret Flemming til info‐møde, som ny
formand for DFU. Flemming foreslår, at Louise også deltager på dette møde. Flemming tager kontakt til
Hans Natorp.
B: Næstformand
Intet nyt
C: Teknisk sekretær
Jakob havde et spørgsmål til Jens, omkring hvor mange klubber dog har udarbejdet en proces for
håndtering staticline i flyverne, som det er påkrævet efter hændelse i HLF sidste år. Jens er dog ikke klar
over status, da det er IU, som har dialogen med klubberne.
Jens bad Nikolaj om, at rykker de resterende klubber for statistikindberetningen, og sætte Jens cc på
rykkerskrivelserne.
D: Økonomisk ansvarlig
Anders fortalte, at markedsføringsinitiativet og konkurrence i de værnepligtiges magasin i Soldaten har
været en god succes med en mange deltagende. Vinderne, 4 værnepligtige fra Vordingborg, deltager på
begynderkursus i Aversi.
E: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på elite
Mine fortalte, at både FF AU og FF SU trækker sig ved sæsonafslutningen, hvilket understreger, at
udvalgsstrukturen skal revurderes ved det kommende bestyrelsesseminar.
F: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på bredde
Jakob fortalte, at FF SU repræsentanten har ansøgt dels om en omlægning af en FF skillcamp, samt benytte
de ubrugte midler fra påske boogiet i Vamdrup, så der kan ydes yderligere tilskud til coachingspring i
forbindelse med FF forårsturen.
Bestyrelsen afslår denne ansøgning, da bestyrelsen ønsker at fastholde fokus på FF skillcamp.
Slutteligt fortalte Jakob, at han nu vil færdiggøre opdateringen af DFU’s samlede udstyrsliste og fremsender
til Nikolaj, som efterfølgende udarbejder en proces for den løbende vedligehold af listen.
8. Eventuelt
Stefan bad Nikolaj om at blive oprettet på DIF’s ekstranet.
Stefan efterlyste brugen af Podio, hvilket Nikolaj nu starter med at opdatere i forhold til opgaver og
deadlines.
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Stefan spurgte, hvornår DIF årsmøde afholdes og om der ligger noget information på dette.
Nikolaj fortalte, at årsmødet afholdes d. 5. maj 2018, og administrationen vil sende info til bestyrelsen og
tilmelder efterfølgende de bestyrelsesmedlemmer, som ønsker at deltage.
Mine synes, på baggrund af det forslag der fremkom på klubudviklingsseminaret i efteråret i 2017,
vedrørende ændring i indtægtsstrukturen i DFU, at dette bør være et punkt på bestyrelsesseminaret.
Anders fortalte slutteligt, at forsikringsoversigten, som han har arbejdet med siden efteråret vil blive
distribueret til bestyrelsen til kommentering, så den efterfølgende kan blive publiceret på hjemmesiden.
Jens spurgte ind til, hvor langt markedsføringsgruppen er nået i sit arbejde, og Gregers fortalte, at der er
planlagt møde d. 12. maj i forbindelse med DFU Open, hvor Gregers og Nikolaj kommer forbi.
9. Evaluering af møde + / ‐
Bestyrelsen evaluerede mødet, og der var generel enighed om, at det var et godt styret møde.
Fint at dialogerne flere gange i løbet af mødet er frie, dog er det vigtigt, at der skabes konsensus omkring
beslutningerne.
Endvidere så er det vigtigt, at debatterne holdes til saglighed og viden, så ikke tiden spildes, når der
diskuteres uden faktuel baggrundsviden.

__________________
Flemming Olsson

___________________
Louise Staal‐Thomsen

__________________
Jens Pedersen

__________________
Anne Mine Møller Petersen

___________________
Anders Bang

___________________
Jakob Sparvath
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