Referat
Bestyrelsesmøde fredag 11. marts 2022, kl. 18.00
Til: Anders Krabbenhøft, Jens Pedersen, Jørgen Funk, Louise Staal‐Thomsen, Mikkel V. Petersen og Søren
Due‐Hansen – Natascha Enoch‐Larsen
Afbud: Peter Enggaard. Tobias Thune Jacobsen og Freja Pjetursson
Administrationen: Nikolaj Larsen

1. Godkendelse af sidste mødereferat
Seneste referat blev godkendt.
2. E‐mail beslutninger til referat
Bestyrelsen har godkendt IU’s indstilling til DFU’s bestyrelsen vedrørende udpegningen af en ny
tandemexaminer og 2 nye evaluatorer, som nu skal påbegynde deres uddannelse og støtte DFU og IU i
uddannelse af nye tandemmastere. IU har peget på Jan Hilding, Christian M. Jensen og Flemming B.
Andersen, og disse springere vil påbegynde deres uddannelse under påskeboogiet hos KFK.

3. Kort information fra administrationen
A: Sekretariatsleder/sportsmanager
‐ Update på forsikringssagen hos Tryg
Nikolaj gav en opdatering på den forsikringssag der er anlagt af en tidligere tandemgæst mod en
DFU klub. Tandemgæsten kommer ulykkeligvis og meget uheldigt til skade under dennes landing.
Da DFU og dets klubber er dækket af DIF’s kollektive forsikringer, så kører TRYG sagen for DFU.
Nikolaj inddrages løbende i dialogerne med TRYG.
‐ Idrætten tager stilling til krigen i Ukraine
Nikolaj fortalte, at både DIF og ISC/FAI har taget seriøst og aktiv stilling til situationen i Ukraine, hvor
Rusland og Hviderusland har annekteret Ukraine. Det betyder, at atleter fra disse to lande ikke må
deltage ved internationale konkurrencer indtil videre. Og det har også medført, at konkurrencer der
var tildelt disse to lande ikke må afholdes og skal genplaceres i andre lande.
B: Udviklingskonsulent (deltog ikke på mødet, men havde inden mødet kommet med info’en nedenfor.
‐ Der er udarbejdet en kommunikationsplan på baggrund af vores digitaliseringsundersøgelse.
Kommunikationsplanen er en plan for vores strategiske indsats ift. Spor 1. og indeholder vejledninger
til udseende af dokumenter, opslag på SoMe, brand identitet, tone of voice, den generelle brug af
vores kanaler, online fællesskaber, markedsføring og organisering.
‐ Med bestyrelsens tilladelse vil Tobias nedsætte et kommunikationsudvalg, som ud fra
kommunikationsplanen sammen med Tobias skal løfte vores tilstedeværelse på de sociale medier.
‐ Elevhåndbogen er udgivet. Håndbogen er endvidere en midlertidig løsning, da der skal laves nye
illustrationer. IU arbejder på at skabe et overblik over hvilke illustrationer vi mangler.
‐ IU arbejder på at skabe overblik over uddannelsesforløbet, således at vi kan lave en illustration af
uddannelsesforløbet.
‐ Der er inviteret til elevforkursus (12 deltagere, 5 er henvist til det ekstra forkursus til juni), Tobias har
hjulpet med nogle praktiske ting og Nikolaj har styr på indgåede betalinger og tilmeldinger.
‐ Vi har taget DFU’s YouTube i brug og oprettet en uddannelseskanal, pt. indeholder kanalen to
videoer, én om den nye nødprocedure og én om udtjeksproceduren. Vi har fået gode
tilbagemeldinger og vi kigger fortsat i retning af at lave flere uddannelsesmaterialer i videoformat.
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLu9m26n_MXm3_UkAFG1QegCTkJDLKoIZw Hvis det er
noget vi kigger mere ind i, kan indkøb af mikrofon og diverse udstyr være en god ide.
Nikolaj, Tobias og Freja har skrevet SEO‐tekster til skydive.dk som gennemgås af Morten Leth,
teksterne øger vores synlighed på google.
Tobias har været på klubbesøg i Skydive Viborg, hvor han har set klubben og området. Tobias har
taget nogle billeder og skriver et udkast til en projektplan, som involverer flere interessenter ‐ når der
lige er luft til det.
Nikolaj og Tobias planlægger klubbesøg i hele landet i maj måned.

4. Regelmæssig økonomistatus til bestyrelsesmedlemmer og udvalg
Regnskabstal pr. 31. december 2021 er vedlagt.
‐ DFU kom ud af 2021 med et minde underskud end det forventede, hvorfor bestyrelsen havde en
dialog om budgettet skulle ændres, men det blev aftalt, at bestyrelsen vil være en anelse mere
positive anlagte, når der skal godkendes ekstraordinære budgetansøgninger i 2022.
‐ Igen i 2021 er ganske få bredde/klub aktiviteter blevet gennemført – så derfor står vi igen tilbage
med spørgsmålet ‐ skal bestyrelsen og klubberne gøre noget anderledes fremover?
Bestyrelsen vendte hvordan det kan blive mere fleksibelt og lettere for klubberne at ansøge om AU
midler løbende igennem sæsonen. Dette emne vil blive adresseret på repræsentantskabsmødet for
at involvere klubberne.
Dog er der budgetteret færre AU aktiviteter i 2022, men der er afsat en større pose penge i AU‐
budgettet, som ikke er specifikt budgetlagt, så klubberne og udvalgene kan ansøge løbende.

5. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning
A: Repræsentantskabsmøde 2022
Nikolaj fortalte, at Rasmus Mackeprang har accepteret at han gerne vil være dirigent ved mødet. Derudover
så berettede Nikolaj, at der er rekordmange klubber der har tilmeldt sig, så det er kun JGKI, Skydive
Stauning og Bornholm der ikke deltager, så samlet deltager der 30 personer ved mødet.
B: Støjmåling af fly, til brug ved miljørestriktioner på flyvepladser,
Jævnfør tidligere dialoger omkring dette initiativ fra Niels Høegmark, SDV, så er der nu indhentet tilbud på
hvad det skal koste, og hvordan projektet køres i mål. Det anslås at det vil koste op imod 50.000 kr., at få
lavet støjmålinger på et givent antal DFU fly, da det koster ca. 30.000 kr + moms for at firmaet kommer ud
og foretager støjmålingen på et fly. Dertil koster det ca. 3.000 kr pr fly, hvis der er andre klubber, der kan se
en fordel i at få udarbejdet en operationel støjmåling af deres fly.
Bestyrelsen fremlægger dette tilbud for repræsentantskabet, og undersøger om der er andre klubber, som
kunne være interesserede i dette.
C: Ansøgning til lokalunionsfonden fra FS holdet Violent Collision
Bestyrelsen har valgt at afvise denne ansøgning fra FS‐holdet Violent Collision, da holdet også modtog
støtte sidste år fra lokalunionsfonden. DFU’s bestyrelse ønsker, at fordele fondens midler bredeste muligt
til flest mulige DFU medlemmer.
D: Ansøgning til lokalunionsfonden fra præcision omkring udviklingsprojektet
Bestyrelsen har valgt at godkende denne ansøgning, da den passer fint ind i formålet med fonden. Projektet
går ud på, at tilbyde nye springere, at få en fornemmelse af disciplinen og det at kunne arbejde med at
flyve sin skærm. Derfor vil der være 4 samlinger fordelt i hele landet, hvor præcisionsmiljøet og en træner
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kommer ud, og hjælper nye eller interesserede i gang med skærmflyvning. Projektet kan maksimalt opnå
støtte på 10.000 kr., som udbetales efter de 4 samlinger er gennemført.
E: Ansøgning til lokalunionsfonden fra Freefly projekt
Bestyrelsen har valgt, at afvise denne ansøgning, primært grundet holdet er et talenthold som får tildelt
midler fra Sportsudvalget og DFU’s talent og elitestrategi understreger, at når man er talent og elite, så skal
dette fokuseres. Det er en rigtig god tanke, at ville give tilbage til sporten, men dette prioriterer
Sportsudvalget at man gør, når ens talent‐ og eliteindsats er overstået.
F: Ansøgning fra FDK omkring nyt AFF‐ og tandemeksaminer setup
Bestyrelsen har modtaget en ansøgning fra Faldskærmsklubben.dk (FDK) i forhold til støtte og udvikling af
et fremtidigt et AFF‐ og tandemexaminer setup hos klubben, udover de IU udpegede eksaminers.
Bestyrelsen er positive overfor ideen, og vil tage en dialog med IU, så det blev besluttet, at Jens tager en
dialog med IU formand Ditte Jacobsen.
Det er dog vigtigt for bestyrelsen, at det sikres, at der dannes netværk inden for de forskellige
examinergrupper. Dette skal ses for at sikre vidensdeling på tværs, så dette kan højne sikkerheden, og
setuppet vil samtidigt gøre det mere fleksibelt for klubberne.
G: MitId aftale – tilbud fra Signaturgruppen
Bestyrelsen blev præsenteret for aftale for MitID til brug ved elev‐ og tandemblanketter. Der blev
præsenteret to løsninger fra én udbyder (Broker). Den nye løsning, uanset hvilken der vælges, bliver noget
dyrere da der i modsætning til med NemID skal bruges en Broker til løsningen.
Bestyrelsen valgte den løsning der teknisk passer bedst i forhold til den eksisterende NemID løsning for at
lette implementeringen af MitID.
For brugerne (klubberne/eleverne/tandemgæsterne) bevares det nuværende flow – med undtagelse af
selve signeringen i NemID / MitID.

6. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer
A: Formand
Louise fortalte, at der har været afholdt møde med HFK’s bestyrelse, som er relativ nytiltrådt, men
bestyrelsen er ved godt mod, og der har været en del overdragelse fra den tidligere formand. Thomas
Gilbert er udpeget som ny formand for HFK. Et af spørgsmålene fra HFK var, om der fortsat er en
pladsgodkendelsen i Herning, så der kan sættes og uddannes elever.
Bestyrelsen var enige om, at som alle andre klubber, så skal der fremsendes en ny ansøgning til
pladsgodkendelsen, og dette skal sendes til IU. Dette vil blive meddelt de deltagende på
repræsentantskabsmødet.
Slutteligt så fortalte Louise, at hun har opfordret DFU’s tidligere formand Flemming Olsson til at indtræde i
KDA’s bestyrelse, hvilket Flemming har accepteret. Her vil Flemming fortsat arbejde for den plan der er lagt,
så KDA fastholdes til et absolut minimum, både i forhold til indflydelse i forbundene og i forhold til det
kontingent vi betaler til KDA.
B: Næstformand
Intet nyt
C: Teknisk sekretær
Intet nyt
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D: Økonomisk ansvarlig
Intet nyt
E: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på elite
Anders fortalte, at vi har afholdt møde med FDK, hvor vi har haft en dialog omkring den kommende
Kraftcenteraftale. Han fortalte, at det er vigtigt for Sportsudvalget, at der er et retvisende billede af, hvad
der skal til, og hvad det koster at være Kraftcenter, da dette i fremtiden gerne skulle være et setup, som
flere klubber gerne skulle være parat at byde ind på.
Sportsudvalget har afholdt en seance i forhold til Mentalcoach og ernæringsseance søndag d. 7. marts 2022
i Odense. 22 talent og elitespringere deltog, og Nikolaj vil udsende et evalueringsskema i forhold til indhold
og formål, så det kan vurdere om der skal være en ny session med et mere konkret indhold.
F: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på bredde
Intet nyt

7. Eventuelt
Bestyrelsen vendte yderst kort infoen nedenfor, men besluttede at sætte DIF Initiativpulje på agendaen ved
næste bestyrelsesmøde i april, da der kan være flere spændende formål for DFU.
A: Første ansøgningsrunde til DIF initiativstøtte er d. 1. maj. Åben drøftelse om mulighederne.
Ansøgninger der ikke overstiger 300.000 kr. behandles af DIF’s chefgruppe. Ansøgninger der overstiger
300.000 kr. behandles af DIF’s bestyrelse.
Puljen prioriterer støtte til:
Tilbage til idrætten og en styrket foreningskultur
Efter to år med corona skal medlemmerne og de frivillige tilbage til foreningerne, og initiativer, der fx
understøtter frivillighed, kompetenceudvikling og samarbejder, er derfor prioriteret højt.
Nye typer af idrætsfællesskaber og lokale foreningssamarbejder
Hvordan kan foreningslivet nytænke måden, som de idrætsaktive bliver en del af idrætsfællesskaberne på?
Der er fokus på bl.a. flere lokale foreningssamarbejder og den fleksible idrætsdeltagelse, og temaet er
relateret til den igangværende modernisering af DIFs medlemsbegreb.


Klubhusprojektet i Skydive Viborg, fællesarealer og lokaler til de omkringliggende klubber evt.
Udeskole og orienteringsløb ved moseområdet. Ansøgning til en projektmedarbejder på deltid, til
ansættelse i DFU til at udarbejde en projektplan i tæt samarbejde med Viborg Kommune og øvrige
foreninger området.

DIFs samlede digitaliseringsarbejde
Digitale løsninger skal bidrage til at sikre idrætten en markant plads i alle danskeres liv gennem hele livet,
og initiativer, der understøtter DIFs samlede digitaliseringsstrategi, vægtes derfor højt.


Kan vi evt. Søge støtte til skiftet fra Nemid til MitId i Klubadmin? Eller til opkvalificering af
skydive.dk? (LST)
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Et Forslag kunne være vores VR‐projekt i samarbejde med Kohra som flugter godt med DIFs
digitaliseringsarbejde.
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