Referat
Bestyrelsesmøde søndag 12. januar 2020
Til: Flemming Olsson, Jakob Sparvath, Jens Pedersen, Louise Staal‐Thomsen og Lærke Mogensen – Stefan
Olsen og Alex Ljungberg
Ikke tilstede: Anders Bang
Administrationen: Gregers Gatzwiller og Nikolaj Larsen

1. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning
A: Samarbejdsaftale med DZDK
Flemming fortalte, at vi afventer en indkaldelse fra Peter Svalø til et evalueringsmøde med DZDK i forhold
til 2019 og dialoger omkring samarbejdet for 2020.
Der er flere DFU klubber, som har benyttet DZDK’s faciliteter og muligheder i 2019.
I den kommende aftale vil bestyrelsen arbejde efter at lave et oplæg, som tilgodeser springerne yderligere,
som skaber yderligere aktivitet i Herning.
B: Wingsuit vest
Bestyrelsen har haft dialoger med Wingsuit miljøet omkring yderligere fokus på Vestdanmark i forhold til
udviklingen af wingsuit. Der har i gennem en periode været dialoger om en potentiel DFU investering af
wingsuit dragter til udlån vest for Storebælt
Lærke tager fat Kristian Sommer og Wingsuit i forhold til udvikling af disciplinen og talent/elite i vest.
C: Egenbetaling ved udviklingscamp
Igennem en periode har bestyrelsen vurderet, hvorledes egenbetaling bruges ved arrangementer i DFU.
Bestyrelsen er helt enige om, at klubberne ikke må tage stævnegebyrer ved DFU budgetstøttet
arrangementer, samt at tilskuddet gives til klubben, som selv står for arrangementet i forhold til dækning af
coach, diæter og til at holde klubberne udgiftsneutrale.
Det blev aftalt, at Lærke og Flemming laver et oplæg til bestyrelsen.
D: CO2 kompensation
Bestyrelsen har modtaget et forslag fra en springer om, at DFU fremadrettet burde vurdere om man skal
indgå i en eller anden form for klimakompensation for den CO2 udledning DFU årligt udleder igennem
aktivitet. Bestyrelsen havde en dialog omkring miljø, CO2 og bæredygtighed, og hvordan DFU kan
understøtte dette.
Det blev besluttet, at Jens udarbejder et oplæg til, hvordan DFU kan arbejde med dette punkt, og hvad er
der er af muligheder på markedet. Dette vil blive præsenteret på repræsentantskabsmødet i 2020.
F: GDPR i DFU
Sættes på næste bestyrelsesmøde.
G. Gratis elevspring
I december 2019 har bestyrelsen igen tilbudt alle elever, at få deres spring betalt af DFU, både for at skabe
aktivitet i en stille periode, samt for at skubbe eleverne frem imod C‐certifikatet.
Administrationen udarbejder en samlet evaluering, når alle udgifterne er kommet ind, og punktet tages på
næste møde.
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F. DFU’s repræsentantskabsmøde 2020
Repræsentantskabsmødet afholdes 14. marts 2020 på Comwell Middelfart.
Bestyrelsen havde en dialog omkring potentielle kandidater til bestyrelsens ledige poster, og vil tage
kontakt til mulige kandidater. Flemming har meldt ud, at han har valgt at stoppe som formand, og
bestyrelsen peger på DFU’s nuværende næstformand som kommende formand.
Derudover ønsker Jakob Sparvath ikke at blive genvalgt, da han vil fokusere på sin formandspost i OFC.
Endvidere så har 1. suppleant Stefan Olsen meldt ud, at han ikke fortsætter som suppleant.
Administrationen udarbejder et opslag til hjemmesiden og Facebook i forhold til de ledige
bestyrelsesposter.
Endvidere vurderede bestyrelsen kandidater til sports‐ og fortjenstpokalerne. Det er blevet foreslået, at
følgende modtager pokalerne.
Sportspokalen: FLUX
For deres flotte indsats ved WC i Freefly, gode fremgang igennem flere år, samt deres store arbejde for
bredden og talenterne.
Fortjenstpokalen: Anne Mine Petersen
Bestyrelsen ønsker, at Mine tildeles for hendes utrættelige arbejde for DFU, både i FS miljøet, i bestyrelsen
samt for at få struktureret elitearbejdet i DFU.
Slutteligt vendte bestyrelsen kort det potentielle underskud for 2020, der blev præsenteret for
formændene ved Formands‐ og budgetmødet. Bestyrelsen har udarbejdet et budget for 2020 med et
underskud på ca 400.000 kr. Dette skal ses i lyset af de seneste års erfaringer med aktiviteter, som typisk
ikke bliver afholdt grundet vejrlig eller for få tilmeldte.
Derfor var der enighed om, at det er vigtigt i 2020, at være en smule mådeholden i forhold til de løbende
ekstraordinære ansøgninger fra klubber og springere.

2. Eventuelt
Ansøgninger til Lokalunionsfonden
‐ NFK – ”Gå til faldskærm”
Bestyrelsen har modtaget en ansøgning til lokalunionsfonden fra NFK til lokalunionsfonden.
Bestyrelsen har valgt at bevilge 5000 kr til NFK til deres fokus på fastholdelse af medlemmer.
Nikolaj meddeler klubben dette.
‐ Skyvan færgeflyvning
Bestyrelsen har modtaget en ansøgning til lokalunionsfonden fra Jakob Lundsgård til dækning af
færgeflyvning Skyvan til udvikling og træning af HU base, som senere på året skal ender med et HU
rekordforsøg.
Bestyrelsen vil gerne støtte med op til 10.000 kr. mod bilag.
‐ Varde Breddeprojekt
Bestyrelsen har modtaget en ansøgning fra Varde Faldskærmsklub til et udviklingsprojekt i klubben med
fokus på fastholdelse og udvikling af klubbens nye C‐springere.
Bestyrelsen er positive stemt, men har bedt VAF om at gøre ansøgningen mere specifik samt at udfylde
lokalunionsansøgningsskabelonen. Nikolaj meddeler klubben dette.
Dato for næste bestyrelsesmøde
20. februar 2020 – kl. 19 – skype
13. marts 2020 – kl. 18 (i forbindelse med DFU repræsentantskabsmøde)
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3. Evaluering af seminaret og hvad gør vi herfra
Godt produktivt bestyrelsesseminar. Gode dialoger og effektive møder og gruppearbejder.
På næste mødes vendes 2020 projekterne, som der blev arbejdet med lørdag d. 11. januar 2020. Derfor
skal alle grupperne har færdiggjort disse, så de kan blive distribueret til bestyrelsen i god tid før næste
møde
Bestyrelsen er endvidere enige om, at strategiarbejdet ”2022‐2025” så småt skal påbegyndes, så der på
næste bestyrelsesseminar i 2020 kan samles ideer til emner og temaer til næste strategi.
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