Referat
Bestyrelsesmøde tirsdag 11. september 2018, kl. 18 - OFC
Til: Anders Bang, Anne Mine Møller Petersen, Flemming Olsson, Jakob Sparvath, Jens Pedersen, Louise
Staal-Thomsen
Administrationen: Gregers Gatzwiller og Nikolaj Larsen
Deltog ikke: Dorte Vilsgaard og Stefan Olsen
1. Godkendelse af sidste mødereferat
Seneste referat blev godkendt og underskrevet.
2. E-mail beslutninger til referat
Godkendelse af støtte til uddannelse af nye CP dommere i forbindelse med Pink Open 2018
Bestyrelsen har d. 1. august valgt at godkende støtte til CP dommeruddannelsen for Pernille Hansen og
Joshua Pierce i forbindelse med Pink Open 2018 i Klatovy med op til samlet 8.000 kr.
Udgiften tages fra bestyrelsens dispositionskonto.
Godkendelse af ansøgning fra præcisions AU rep. Rene Hansen
Bestyrelsen har d. 5. september valgt, at støtte breddearbejdet inden for præcision med ekstra 5.000 kr.,
da der i 2018 er set yderligere positiv udvikling inden for disciplinen.
Udgiften tages fra bestyrelsens dispositionskonto.
3. Information fra administrationen
A: Sekretariatsleder
- Fundraisermøde i IKC
Gregers og Nikolaj deltog i fundraisermøde i IKC d. 6. september, hvor både ansatte og
bestyrelsesmedlemmer fra andre forbund deltog. Formålet med dette møde var at få input fra deltagerne
til de opgaver og jobindhold ved en fremtidig ansættelse i IKC.
- IKC hjælp er kommet godt i gang
Studentermedhjælperen, som pt hjælper DFU med de lettere kontoropgaver, er kommet godt i gang, og
har blandt andet hjulpet med at pakke elevpakker, tandemerklæringer, vinger og indtaste indmeldelser.
- Synlighed i DFU – klub- og aktivitetsbesøg
Administrationen har efter sommerferien prioriteret at komme på både klubbesøg og deltage ved de
forskellige større faldskærmsbegivenheder, hvilket har været utrolig givtigt. Både Gregers og Nikolaj
modtager en masse nyttige informationer og får en masse vigtige dialoger med medlemmerne og
klubbestyrelserne.
- Indkøb til præsentation og markedsføring
På baggrund af det seneste åbent-hus arrangement hos HLF, så har formanden bedt Nikolaj undersøge,
hvad et telt og nye windblades vil koste, da vores præsentation- og markedsføringsmateriale ikke er
tidssvarende og er slidt. Nikolaj fremlagde priserne, og bestyrelsen har godkendt, at der indkøbes et telt, 4
windblades og 1.000 pakkesnorer til samlet kr. 22.000. Udgiften tages fra bestyrelsens dispositionskonto.
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B: Udviklings- og markedsføringskonsulenten
Gregers præsenterede de tanker og observationer han har gjort sig de første 6 måneder, sammenholdt
med de dialoger der løbende har været i administrationen.
Derfor foreslår Gregers, at han igangsætter spørgerundersøgelse som udsendes løbende til de elever, der
hvert år forlader DFU. For at få en indikation af, hvorfor der er så mange elever, der forlader DFU.
Derudover opfordres klubberne til et øget fokus på fastholdelse af elever, hvilket også vil blive støtte af
initiativer fra administrationen.
Administrationen vil tillige køre en frivillighedskampagne, hvor det belyses, hvor vigtig denne ressource er
for DFU og klubberne.
Slutteligt så vil markedsføringsindsatsen blive omstruktureret, og dette betyder blandt andet, at klubberne
inviteres til at deltage i en markedsføringsgruppe. Det anbefales at markedsføringsinitiativer køres lokalt
med støtte fra kontoret i forhold til viden og struktur.
Bestyrelsen godkendte oplægget, og vil i første omgang støtte markedsføringsinitiativer med 10.000 kr.,
som Gregers kan bruge til markedsføringstiltag. Udgiften tages fra dispositionskontoen.
4. Regelmæssig økonomistatus til bestyrelsesmedlemmer og udvalg
Regnskabstal pr. 31. juli 2018 var vedlagt mødeindkaldelsen.
Bestyrelsen gennemgik kort tallene, og Nikolaj forklarede, hvorfor konto 21000 er overforbrugt i så høj
grad. Dette skyldes, at vi i starten af 2018 valgte at splitte administrationens konto op i flere forskellige
konti, samt at indkøbet af de store faldskærmsvingerne ikke blev lavet med lagerføringsaftale hos Jyske
Emblem, men en engangsudgift. Nikolaj har i mellemtiden foretaget omkonteringer på konto 21000, som
vil kunne ses ud af de kommende regnskabstal. Endvidere fortalte Nikolaj, at der nu kun er ca. 450 store
bronzevinger tilbage, hvilket betyder, at der er solgt omkring 1.500 stk. i 2018.
5. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning
A: OFC ApS køb af DZDK – forretningsmodel- og plan – Michael Walther og Peter Svalø deltog den første ½
time af mødet
Michael Walther startede punktet med at fortælle, at for ham, så handler det ikke nødvendigvis om at tjene
penge, men mere om at tilbyde oplevelser, og give andre den fantastiske oplevelse ved at prøve sporten.
Folkene bag opkøbet af DZDK ønsker, at drømme større og se tingene vokse til gavn for hele faldskærms
Danmark.
Peter Svalø fortalte, at DZDK ønsker at springe under FB’eren, og tandem- og elevblanketter vil blive købt
igennem DFU på lige fod med alle andre klubber.
Alle er enige om, at det er vigtigt, at der skal være plads til både DZDK og DFU’s klubber til gavn for alle de
danske springere.
Bestyrelsen vil indkalde en projektgruppe til det videre arbejde for at formalisere samarbejdet med DZDK.
Gruppen kommer til at bestå af 4 personer - Flemming, Mine, Jens og IU formand Rasmus Mackeprang.
Flemming tager kontakt til Rasmus.
B: Strategi 2018, samt status på klubbesøg og spørgeskemaundersøgelse
- Herunder e-learningsinput fra Helle Eriksen / input fra Rasmus Mackeprang (opdatering af
undervisningsmateriale)
Anders fortalte, at fire klubber er besøgt, hvor referat fra møderne kan ses på Google drevet.
De resterende klubber, hvor der ikke er planlagt et møde, vil blive kontaktet og rykket af de respektive
bestyrelsesmedlemmer.
Deadline og fremlæggelse af arbejdet med klubbesøgene og spørgeskemaundersøgelsen diskuteres ved
næste bestyrelsesmøde d. 5. oktober, og fremlægges på aktivitetsseminaret.
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Bestyrelsen talte om, i hvilken grad e-learning vil kunne støtte DFU fremover, men vil afvente med at tage
en beslutning til næste bestyrelsesmøde, hvor vi gennemgår et e-learningsmodul fra DHPU.
Nikolaj fortalte, at DHPU forventer at bruge i omegnen af 250-300.000 kr. på at udvikle 300-500 sider elearning. Nikolaj sørger for, at vi kan gennemgå et e-learningsmodul ved næste møde.
C: Planlægning af aktivitetsseminar 2018
Planlægningsgruppen for aktivitetsseminaret har holdt møde, og der er lavet en plan for seminaret, som
Mine fremsender til bestyrelsesmedlemmerne efter mødet.
D: Tilbud om privat ulykkesforsikring – se vedlagte tilbud
Flemming fortalte, at han er blevet kontaktet af Peter Krogh i forhold til et attraktiv tilbud om
ulykkesforsikring til de danske faldskærmsspringere igennem AIG.
Bestyrelsen godkendte, at administrationen skal publicere og annoncere på både DFU.DK og FB, at denne
attraktive ulykkesforsikring nu kan tegnes.
E: Vurdering af brud på markedsføringsloven fremsendt af ÅFC
Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra ÅFC, at DZDK har brudt markedsføringsloven ved flere
tilfælde. Henvendelsen er vendt og diskuteret med DIF’s jurister.
Bestyrelsen har bedt Nikolaj laver et oplæg til en besvarelse fra bestyrelsen på baggrund af dialogerne med
DIF’s jurister. Endvidere skal det tilføjes i svaret, at der nu er kommet nye ejere, hvorfor DFU nu indgår
dialoger omkring en mulig samarbejdsordning med centeret.
F: Valg til KDA’s bestyrelse
Flemming fortalte, at Dennis ønsker at fortsætte i KDA’s bestyrelse og Jens fortsat er suppleant til KDA’s
bestyrelse. Endvidere fortalte Flemming, at han har talt med formændene for DSvU og DHPU, at der fortsat
arbejdes videre med at minimere KDA.
G: Kandidater til DIF udviklingsudvalg
Bestyrelsen har modtaget en mail fra DIF om mulige kandidater til ovenstående udvalg.
DFU’s økonomiansvarlige ønsker at opstille til udvalget, og laver derfor en motiveret ansøgning og
opdaterer sit frivillige CV.
6. Opfølgning på aftalte opgaver
A: Status på medlemsdatabase og stævnelederprogram
Flere i bestyrelsen fortalte, at det nye medlemssystem fungerer fint i klubberne, men at der fortsat ses
dobbeltarbejde, når de nye elever skal registreres i systemet, da elevblanketten ikke er elektronisk.
Bestyrelsen har bedt Jens og Nikolaj om at sætte sig sammen for at vurdere, hvordan dette kan løses, samt
hvad det vil koste og en vurdering af, hvornår dette vil kunne være på plads.
7. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer
A: Formand
Flemming fortalte om dagen hos HLF, hvor DHPU, DsVU og DFU havde inviteret repræsentanter fra Struer
og Holstebro kommune samt DIF’s bestyrelse til en præsentation af aktiviteterne på himmelen.
Vejret var med arrangørerne, og hvor luftsporten blev vist rigtig flot frem, og efterfølgende har Flemming
modtaget rigtig fine tilbagemeldinger fra de deltagende repræsentanter.
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Endvidere så understreger Flemming, at det er rigtig vigtigt at DFU’s klubberne får sendt nogle gode,
konkrete ansøgninger til DIFs og DGIs store foreningspulje. Derfor vil Flemming opfordre klubberne i
forbindelse med aktivitetsseminaret til fremadrettet at søge denne pulje, hvor der årligt kan søges for mere
end 40 millioner kr.
Flemming deltog i uge 36 i DIFs formandsmøde i Tivoli, hvor der blandet andet blev fremlagt, at DIF har
indgået et strategisk samarbejde med Amnesti International, hvilket forpligter idrætten til at italesætte
menneskerettigheder, når man blandt andet deltager i internationale møder og konferencer.
På baggrund af en nyligt modtaget mail fra DIF omkring Sports Galla 2019, hvor DIF’s specialforbundene har
fået mulighed for at købe borde til eventen i Herning.
Bestyrelsen havde en dialog omkring dette, men da det er en anseelig udgift, så har bestyrelsen valgt at
bruge pengene på en middag i forbindelse med repræsentantskabsmødet, som man tidligere har gjort.
B: Næstformand
Louise fortalte, at hun desværre ikke har modtaget nogen input til stillingsopslaget som SU formand.
Opslaget er delt flere forskellige steder, hvor en efterfølger for Mine efterlyses til at varetage
elitespringerne og ansvaret for spor-4 efter repræsentantskabsmødet 2019.
Endvidere fortalte Louise, at hun ligeledes deltog ved HLF’s arrangement sammen med Flemming, og at det
var en rigtig god oplevelse.
C: Teknisk sekretær
Jens fortalte, at han arbejde med nogle vedtægtsændringer, som vil blive præsenteret senere på året, og
som skal til afstemning på repræsentantskabsmødet i marts 2019.
Endvidere fortalte Jens, at han er gået i gang med årets FB ændringer. Dette forventes at være på plads til
publicering omkring 1. januar 2019.
Slutteligt så er der igennem dialoger inden for den seneste tid behov for at understrege, at de politiske
beslutninger er bestyrelsens ansvar, og faglige vurderinger overfor springere og instruktører er IU’s ansvar.
D: Økonomisk ansvarlig
Anders fortalte, at han igennem en længere periode har arbejdet med nogle ideer om en ny økonomisk
struktur i DFU. Anders forventer, at have dette på plads til formands- og budgetmødet 2018, hvor det vil
blive præsenteret og diskuteret.
E: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på elite
Mine forelagde, at inden for den seneste måned har der været afholdt både FS 8-way, Canopy Piloting og
Wingsuit DM med en generelt fin deltagelse. Til FS 8-way deltog der 6 hold, hvilket er imponerende.
Desværre ses det udfordrende med SU-arbejdet, hvor repræsentanterne ikke er gode til at svare tilbage på
henvendelserne, eller den generelle deltagelse i dialogerne pr mail.
Til gengæld så er det rigtig positivt, at flere klubber meget gerne vil byde ind på DM, hvilket også vil blive
diskuteret på aktivitetsseminaret i oktober.
Endvidere er der flere klubber, som godt kunne være interesseret i at være kraftcenter, dog uden at
definitionen på et kraftcenter helt er på plads.
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Sidst fortalte Mine, at hun efter sommerferien har udsendt spørgeskemaundersøgelse primært i forhold til
spor-4, som skal bruges som input til analysearbejdet i forhold til sportsmiljøet inden for faldskærm. Mine
har udpeget omkring 35 enten nuværende eller tidligere elitespringere eller meget aktive springere.
Dette har betydet, at der er 11 der har svaret grundigt og konstruktivt på undersøgelsen. Disse besvarelser
vil blive evalueret grundigt.
F: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på bredde
Jakob fortalte, at der er kommet nye repræsentanter inden for AU både freefly og CP, men Jakob har ikke
modtaget disse input direkte, men fået informationen af omveje, hvilket er ærgerligt. Det er dog positivt at
disciplinerne selv har fundet erstatninger for de tidligere repræsentanter.
8. Eventuelt
Jakob foreslog, at det burde undersøges om aldersgrænser for hvornår man må påbegynde sin
faldskærmsuddannelse kan rykkes til man er 15 år.
Bestyrelsen er enige om, at dette kunne være spændende at få belyst, og har derfor bedt teknisk sekretær
undersøge, om det er muligt at sænke alderen for, hvornår det vil være muligt at foretage sit første
faldskærmsspring. Dette vil på flere planer være en spændende mulighed for DFU og klubberne.
Mine fortalte, at hun vil fremsende til bestyrelsen et forslag om en ny fordeling inden for SU disciplinerne.
Slutteligt foreslog Anders, om formands- og budgetmødet 2018 kan blive afholdes omkring København, da
der er fest på officerskolen lørdag d. 17. november om aftenen.
På baggrund af dette, så undersøger Nikolaj om formands- og budgetmødet kan afholdes i Idrættens Hus,
og så rykkes afholdelsen af repræsentantskabsmødet i stedet til en lokation i trekantsområdet.
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