Referat
Bestyrelsesmøde fredag 12. november 2021, kl. 17.00
Til: Anders Krabbenhøft, Jens Pedersen, Jørgen Funk, Louise Staal-Thomsen og Mikkel V. Petersen
Afbud: Søren Due-Hansen – Natascha Enoch-Larsen og Peter Enggaard
Administrationen: Nikolaj Larsen

1. Godkendelse af sidste mødereferat
Seneste referat var vedlagt mødeindkaldelsen og blev godkendt.

2. E-mail beslutninger til referat
Ingen e-mail beslutninger til referat.

3. Kort information fra administrationen
Nikolaj informerede omkring de ting og opgaver administrationen arbejder med lige nu, se nedenfor.
a. DFU deltog i DR byen ved Kulturnatten og havde et indslag med virtual reality (VR briller)
i. Markedsføringsmuligheder ved en evt. Investering i VR.
Bestyrelsen besluttede at der indkøbes 2 stk. VR
ii. NFK og OFC har blandt andre efterspurgt VR til deres åbent hus-arrangement.
b. DM i Indoor Skydiving i Berlin
i. Tobias deltog og fik en god oplevelse.
ii. Tobias stod for mediedækning på SoMe og skrev en artikel på hjemmesiden.
iii. DR-sporten skrev tillige en rigtig fin artikel omkring dette.
c. Sekretariatet har holdt møde med EVOTAG (deltog på Kulturnatten i DR byen)
i. Mulig fælles markedsføring.
ii. Mulig aktivitet til springdage med dårligt vejr.
d. Tobias og Nikolaj deltager i medlemsmødet i FDK d.16 november.
i. Oplæg om DFU’s politiske dagsorden, og i praksis hvordan klubben kan styrke kommunens
velvilje.
e. Tobias har et møde med Dorthe O. Andersen (DIF) vedrørende klima og bæredygtighed.
Vil tillige deltage på DIF’s Natur og Miljøforum og varetage denne rolle.
f. Status DIF Soldaterprojekt
i. Vi har taget kontakt og sparket bolden til DIF Soldaterprojekt.
g. Nikolaj er i færd med at færdiggøre og åbne op for ansøgningsprocessen til talent og elite 2022

4. Regelmæssig økonomistatus til bestyrelsesmedlemmer og udvalg
Regnskabstal pr. 31. oktober 2021 er udsendt efterfølgende.
Det forventes at 2021 ender med et underskud på omkring 200-250.000 kr., som dog kun er ca halvdelen af
det budgetterede underskud for 2021.
Nikolaj fortalte, at inden for de seneste 5-6 år er der brugt ca. 600-800.000 kr af DFU’s formue, hvorfor
bestyrelsen besluttede at man i 2022 vil udvise rettidig omhu og fremlægge et budget i balance. Derfor vil
der generelt skulle spares i 2022, og bestyrelsen vil være opmærksomme på at være mere konservative i
budgetlægningen for 2022. Det skal dog siges, at DFU’s fortsat har en sund økonomi. Formanden
informerede den resterende bestyrelsen fra mødet med Klubadmin, som har udviklet DFU’s
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medlemsdatabase, omkring udgiften i 2022 samt at der skal udarbejdes en ny fremtidig kontrakt med
firmaet i løbet af 2022.

5. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning
A: Punkter og planlægning af Formands- og budgetmødet - evt gennemgang af præsentation + endeligt
budget
Bestyrelsen gennemgik præsentationen og de punkter, som bestyrelsen vil præsentere for klubberne på
mødet. Herunder blev budgettet gennemgået og rettet til.
Der vil være fokus på at budget 2022 er i balance, dvs. indtægter og udgifter er ens. Herudover så vil
bestyrelsen præsentere en trappemodel i forhold til køb af elevpakker, som vil tilgodese de klubber der
årligt uddanner mange elever. Bestyrelsen vil lægge op til, at kontingentet skal stige med 1 kr. pr. måned pr.
medlem.
B: DM i CP og DM i fritfald 2022?
Der har været igennem en periode været konstruktive dialoger mellem CP miljøerne i Danmark og de øvrige
nordiske lande om at afholde et samlet NM i Sverige i 2022, men desværre er dette ikke blevet til noget, så
der skal placeres et DM i CP i Danmark. Det lader dog ikke til at NJFK er friske på opgaven i 2022, hvorfor
administrationen vil spørge HFK og DZDK om de vil afholde konkurrencen.
Derudover så er det usikkert om West Jump ønsker at stå for afholdelsen af DM i Fritfald i 2022, hvorfor
dette er på dagsordenen på Formands og budgetmødet, primært grundet mangel på frivillige ressourcer i
klubben. Derfor foreligger der to løsningsforslag, enten så flyttes DM til en anden dansk springplads eller
også er der behov for at klubberne stiller med frivillige ressourcer til afholdelsen i West Jump i uge 31.
Disciplinerne kunne dog godt tænke sig, at DM blev rykket tættere på VM, som ligger i oktober i US.
C: Repræsentantskabsmøde 2022 – hvem er på valg
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg ved kommende repræsentantskabsmøde, formand, teknisk
sekretær og AU formand. Efter en kort dialog, så fortalte alle tre bestyrelsesmedlemmer, at de er friske på
at tage en 2. årig periode mere.
D: KDA
Nikolaj fortalte, at DFU har betalt 20.000 kr mere i medlemskontingent til KDA, da der er udarbejdet en ny
måde at opkræve kontingenter på. Hvilket betyder, at man tæller alle medlemmer med, og ikke kun ccertifikater som det tidligere var. Derfor vil DFU tage en dialog med KDA omkring dette forhold.
Derudover fortalte Nikolaj, at KDA’s tidligere formand Michael Olesen (tidligere DHPU formand) vil stoppe,
så der skal findes en ny formand for KDA.
Bestyrelsen vil spørge en kandidat fra DFU, om denne kunne være interesseret i denne vigtige opgave.
E: Status på Instruktørårsmøde
Nikolaj gav en kort information omkring instruktørårsmødet, som afholdes på Nymindegab kaserne 27.-28.
november. Udover møde for både instruktører og tandemmastere, så har instruktørudvalget også indkaldt
til møde for DFU’s piloter.
Bestyrelsen har bedt administrationen om at belyse overfor instruktørerne, at DFU nu har en
trivselsansvarlig, og at alle har et ansvar om, at der opretholdes en god tone på springpladserne samt en
respekt blandt alle springerne. Derfor må vi alle hjælpe til med at sikre, at de danske springpladser har
nogle gode forhold, men hvis der opleves dårlig adfærd, så påtal det gerne, alternativt henvis til DFU’s
trivselsansvarlige eller til hjemmesiden, hvor der er retningslinjer.
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F: evaluering/rapportering af nuværende strategi med DIF
DFU har modtaget en mail fra DIF omkring evaluering af processen i forbindelse med udformningen af
DFU’s strategi 2022-2025. DFU’s strategien er godkendt af DIF, dog med et mindre tilskud fra på omkring
40.000 kr årligt. Bestyrelsen vil på den baggrund tilrette strategien i forhold til dette mindre tilskud.

6. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer
A: Formand
Intet nyt
B: Næstformand
Deltog ikke i mødet
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

7. Eventuelt
Intet til dette punkt.
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