Referat
Bestyrelsesmøde fredag 1. oktober 2021, kl. 17.00
Til: Anders Krabbenhøft, Jens Pedersen, Jørgen Funk, Louise Staal-Thomsen, Mikkel V. Petersen og Søren
Due-Hansen – Natascha Enoch-Larsen
Administrationen: Nikolaj Larsen og Tobias Jacobsen

1. Godkendelse af sidste mødereferat
Seneste referat var vedlagt mødeindkaldelsen og blev godkendt.
2. E-mail beslutninger til referat
Ingen
3. Kort information fra administrationen
Tobias fortalte, at administrationen har oprettet en ny mappe i Teams, som de har kaldt ”Idébanken”, her
kan nye ideer smides ind, og kan tages op på et senere tidspunkt. Endvidere gav Tobias en kort status på de
strategiundersøgelser, som snart skal sættes i gang og fortalte endvidere, at han har mødtes med DIF
analyse.
Tobias deltager i DIF’s Kommunikationsnetværk og er derfor på seminar d. 5-6 oktober.
Tobias og Nikolaj besøgte DFC i Tureby en skøn efterårseftermiddag/aften, hvilket var en rigtig god
oplevelse med aktivitet og gode dialoger med frivillige og piloter.
DFU’s administration planlægger at skabe lidt aktivitet i forbindelse med Danmarks motionsuge, som
foregår i uge 41. Derfor vil vi fredag d. 15. oktober have en stand ved DR Byen, hvor vi vil tilbyde en virtuel
reality faldskærmsoplevelse til de fremmødte, og teste dette format af i forhold til eventuel yderligere
udvikling i DFU.
Derudover så deltog Tobias på seneste IU onlinemøde, hvor han fik lidt forskellige opgaver for at støtte
udvalget administrativt. Blandt andet har Tobias hjulpet med oversættelse af
instruktøruddannelsesmateriale og print af laminerede forskellige oversigtskort til brug ved
instruktøreksamen 8.-10. oktober, hvor Tobias også har valgt at deltage.
Slutteligt, så forventer Tobias at komme ned til DM i tunnel, som foregår i Berlin d. 29.-31. oktober. Her
planlægger Tobias muligvis at sætte et møde op med Deutscher Faldschirmsport Verband – tyske
faldskærms forbund.
4. Regelmæssig økonomistatus til bestyrelsesmedlemmer og udvalg
Regnskabstallene pr. 31. august 2021 var vedlagt mødeindkaldelsen.
Nikolaj fortalte, at regnskabet ser fornuftigt ud, og det ser ud til, at årsregnskabet ender ud med et
underskud, dog nok ikke helt i det omfang som DFU’s bestyrelse har budgetteret med.
Nikolaj understregede dog, at han har lavet et estimat i forhold til de seneste 6 års regnskab (inkl. estimatet
for 2021), og det viser, at der er brugt mellem 800.000 – 900.000 kr af DFU’s formue, hvorfor budget 2022
bør afspejle et vist mådehold.
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5. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning
A: Lægeerklæring Class 2, krav til tandemmastere?
Der har været flere dialoger inden for instruktørkorpset om, at man måske skulle indføre EASA class 2
Medical gældende for DFU’s tandemmastere. Denne lægeerklæring er en mere omfattende
helbredsundersøgelse end den nuværende flyvemedicinske lægeerklæring.
Dette er bestyrelsen dog ikke parate til at indfører i DFU, da der ikke foreligger historik på, at der skulle
være uheld eller lignende på, at dette skulle være et problem, og dermed være nødvendigt at ændre dette
krav.
Dog kunne man måske kigge på, om der skulle indføres noget mere regelmæssigt og periodisk test, hvor
man skal gå til egen læge, for at blive kontrollere at man er rask, og ikke har problemer med hjertet.
B: Sportsgalla
DIF har traditionen tro indkaldt til Sportsgalla, som igen afholdes i Jyske Bank Boxen i Herning. Der været i
dialoger i DFU’s bestyrelse, om DFU skulle købe et bord og deltage ved DIF’s event. Men da bestyrelsen
ønsker at udvise mådehold, specielt set i lyset af det optimistiske budget der er lagt for 2021, så har
bestyrelsen beslutte ikke at ville købe et bord til Sportsgalla 2022.
C: Turboelevuge
Bestyrelsen har modtaget en mail fra formanden fra FKNF, hvor han anmoder om, at DFU støtter FKNF med
det underskud der er set efter afholdelsen af fælles elevuge, som var et samarbejde mellem 5 jyske
klubber.
Der var en dialog på bestyrelsesmødet, hvor både formanden for SDV og NJFK deltog, og de fortalte, at
udmeldingen fra kontaktpersonen fra FKNF hele tiden har været, at der var styr på aktiviteten, og at der
ikke manglede hænder.
Derudover så valgte FKNF at rykke elevugen, uden at involvere de øvrige klubber i samarbejdet, ca. en
måned før afholdelsen, hvilket så resulterede i, at dette så lå sammen med de andres klubbers øvrige
elevaktiviteter, hvorfor klubberne så ikke kunne stille med hverken fly eller frivillige.
DFU’s bestyrelse vil på den baggrund ikke støtte dette yderligere.

6. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer
A: Formand
Intet nyt
B: Næstformand
Intet nyt
C: Teknisk sekretær
Intet nyt
D: Økonomisk ansvarlig
Intet nyt
E: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på elite
Intet nyt
F: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på bredde
Intet nyt
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7. Eventuelt
Intet nyt
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