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Referat 
Bestyrelsesmøde fredag 13. marts 2020, kl. 17.30 

 
 
Deltog: Flemming Olsson, Jakob Sparvath, Jens Pedersen, Louise Staal-Thomsen, Lærke Mogensen og Alex 
Ljungberg 
Deltog ikke: Anders Bang og Stefan Olsen 
Administrationen: Gregers Gatzwiller og Nikolaj Larsen 
 
 
1. Godkendelse af sidste mødereferat 
Seneste referat ved vedlagt mødeindkaldelsen. De seneste referater underskrives ved næste fysiske møde. 
 
 
2. E-mail beslutninger til referat 
Intet nyt 
 
 
3. Kort information fra administrationen 
A: Sekretariatsleder 
Nikolaj fortalte, at DFU nu har modtaget dispensationsgodkendelsen fra Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen på 
brugen af Winch optrækssystem i 2020. Det er aftalt når sæsonen er ovre, så skal systemet evalueres, og 
bestyrelsen skal herefter vurdere om Winch optrækssystem skal indskrives i Faldskærms Bestemmelserne’ 
 
De næste par uger bliver primært fra hjemmet grundet situationen med Corona, hvorfor DFU’s 
administration ikke vil være i Idrættens Hus.  
 
B: Markedsføringskonsulenten 
Gregers fortalte, at Skydive.dk er meget tæt på at kunne lanceres, dog mangler den sidste klub at blive 
tilføjet. Siden skulle dog gerne være færdig i uge 12, hvorefter den deles til DFU’s bestyrelse. 
Denne nye hjemmeside skal understøtte, at DFU fremadrettet kan foretage mere professionel 
markedsføring, og promovering af sporten.  
En af de vigtigste parametre i processen har været, og det skal være let at booke både tandem- og 
elevspring, hvorfor de tilmeldte klubber skal have et organiseret bookingsystem. Dette har betydet, at der i 
første omgang har været klubber, som ikke kan være med, men disse klubber tilbydes hjælp til at komme i 
gang. 
Det forventes, at siden kan markedsføres fra omkring 1. april, og lige nu er der 8 klubber med på siden.  
Skydive.dk vil blive præsenteret på DFU’s repræsentantskabsmøde 25. april 2020 sammen med 
evalueringen af medlemsundersøgelse. 
 
Gregers er blevet kontaktet af en journalist fra TV2 Lorry i forhold til et program omkring et talent fra 
mindre sportsgrene, som kommer fra Lorry området. Dette talent må meget gerne både være en kvinde og 
have vundet DM inden for deres idræt. 
Programserien er dog indtil videre blevet udskudt, grundet den nuværende situation i Danmark.  
Bestyrelsen kom med et par yderligere forslag til talenter, som Gregers kan tage kontakt til, når det bliver 
aktuelt igen. 
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Ditte B. Winther har taget kontakt til Gregers i forhold til at fortsætte sin kampagne ”Faldskærm for 
kvinder” på Facebook. Gregers har tilbudt Ditte, at administrationen gerne vil hjælpe i det omfang det er 
muligt. 
 
Der er aftalt klubbesøg i Jylland i uge 12, og Flemming har tilbudt at deltage i mødet i Vamdrup d. 17/3, og 
Louise deltager i HFK d. 19/3. Endvidere er der aftalt møde i ØFK d. 18/3, hvor bestyrelsen lige overvejer, 
hvem der kan deltage på dette møde. Alex tilbød endvidere, at deltage på mødet med NJFK, da han bor tæt 
ved klubben. 
 
 
4. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning 
A: Sidste praktisk status på rep. møde 2020 (kandidater, poster, dirigent etc) 
DFU’s repræsentantskabsmøde er udskudt til d. 25. april 2020, grundet de anbefalinger der er udstukket af 
myndighederne og DIF i forhold til den nuværende Corona situation. 
Bestyrelsen vendte kort, at der er kandidater til alle de ledige bestyrelsesposter. 
Nikolaj er blevet bedt om, at følge op på repræsentantskabsmødet d. 25. april ca. 2 uger før mødet, 
primært hvordan situationen er i Danmark i forhold Corona-epidemien. 
 
B: Egenbetaling og honorar 2.0 – Lærke 
Lærke’s forslag til egenbetaling og honorar var vedlagt mødeindkaldelsen. Oplægget er blevet rettet til i 
forhold kommentarerne ved sidste møde, hvor emnet blev diskuteret. Bestyrelsen har godkendt oplægget, 
og har understreget, at det er vigtigt for klubberne, at det er en fleksibel mulighed for klubberne, så 
klubben og coachen i samarbejde kan aftale, hvordan betalingen skal foretages. Lærke præsenterer 
oplægget på repræsentantskabsmødet i april. 
 
C: VAF ansøgningen 2.0 
Bestyrelsen har tidligere modtaget en ansøgning til Lokalunionsfonden fra VAF. Bestyrelsen har afvist 
ansøgningen, da dette generelt bør ligge i videreuddannelsen i klubberne.  
Bestyrelsen har bedt administrationen om at kontakte i VAF, og fortælle dem om beslutningen, samt at 
motiverer VAF til at ansøge til DIF/DGI foreningspuljen.  
 
D: DFU deltagelse på DIF’s årsmøde 
DIF’s årsmøde afholdes 2. maj 2020, og DFU’s formand deltager som udgangspunkt. Derudover så har 
Flemming aftalt med Louise, at han gerne vil deltage, selvom Flemming, med stor sandsynlighed, ikke er i 
DFU’s bestyrelse på dette tidspunkt. Derfor deltager Louise og Flemming fra DFU. 
 
E: Dialog omkring FS-landshold 2020 – Lærke 
Punktet tages under informationsdeling.  
 
F: Ansøgning fra Præc dommerne 
Bestyrelsen har modtaget en ansøgning om midler til indkøb af ekstra pc’er og nye dommerveste. 
Nikolaj fortalte, at der er afsat 2000 kr på præcisions dommerbudget, og disse budgetmidler kunne bruges 
til formålet. Bestyrelsen besluttede, at præcisionsdommerne kan bruge nogle af de 2000 kr til indkøb af 
veste. Derudover blev det besluttet, at afvente med diskutere indkøb af en ekstra pc’er indtil næste 
bestyrelsesmøde, hvor Nikolaj tager DFU’s udstyrsliste med, så bestyrelsen kan danne sig et overblik over 
DFU’s samlede udstyr.  
Nikolaj svarer Ditte, at bestyrelsen har godkendt indkøb af veste, og tilbyder at hjælpe med dette indkøb. 
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G:VAF ansøgning til lokalunionsfonden 
Bestyrelsen har modtaget en ansøgning til lokalunionsfonden fra VAF i forhold til indkøb af materiel. 
Bestyrelsen har valgt at afvise denne ansøgning, da fondens vedtægter ikke giver mulighed for indkøb af 
materiel. 
Bestyrelsen har bedt administrationen om at kontakte i VAF, og fortælle dem om beslutningen, samt at 
motivere VAF til at ansøge til DIF/DGI foreningspuljen. 
 
 
5. Opfølgning på aftalte opgaver 
A: Status på medlemsdatabase og stævnelederprogram 
Louise fortalte, at der er udarbejdet et tillæg til aftalen mellem Klubadmin og DFU, så næste 
udviklingsskridt for Klubadmin bliver aftalt i forhold til indhold og deadlines.  
Aftalen er lige nu til kommentering.  
Jakob har et ønske til systemet i forhold til nye PBS regler, som Jakob og Klubadmin efterfølgende 
diskuterer. 
Bestyrelsen har bedt administrationen om at vurdere, om der skal laves en konkurrence i forhold til 
opdatering af stamdata for den enkelte springer. Dette kan eventuelt kombineres med en 
kommunikationskampagne, hvor medlemsdatabasen promoveres. 
 
 
6. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer 
A: Formand 
Flemming fortalte, at den nye samarbejdsaftale mellem Dropzone Denmark (DZDK) og DFU er fremsendt til 
DZDK i uge 10. Flemming fortalte endvidere, at prislisten fra DZDK, som gælder for DFU medlemmer og 
klubber, mangler, da den endnu ikke er modtaget fra DZDK. Prislisten tilføjes som bilag til aftalen. 
DZDK ønsker, at de, i 2020, i højere grad vil tilbyde DFU’s klubber, at hjælpe med afviklingen af tandems. 
Slutteligt fortalte Flemming, at det nye i aftalen er, at det kvartalsmæssige administrationsgebyr fjernes, da 
de sæsonansatte instruktører, som ikke allerede er DFU medlemmer, fremover skal betale almindeligt DFU 
kontingent.  
 
B: Næstformand 
Louise understregede, at hun den seneste tid har arbejdet med den nye aftale mellem Klubadmin og DFU, 
som netop nu er til kommentering.  
 
C: Teknisk sekretær 
Jens berettede om, at de forstående FB ændringer forventes at blive fremsendt til bestyrelsen i uge 12, 
hvorefter bestyrelsen vil kunne gennemlæse og kommentere de kommende ændringer.  
Flemming foreslog, at der igen i år afholdes et specifikt Skype møde, hvor disse FB ændringer diskuteres og 
vendes. Mødet aftales, når FB ændringer udsendes af teknisk sekretær. 
 
D: Økonomisk ansvarlig 
Deltog ikke 
 
E: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på elite 
Lærke orienterede om situationen med FS landsholdet (Sky4ll), at Nicholas Keller desværre har valgt at 
trækkes sig fra holdet, og holdet har forslået en ny udskiftning. Holdet foreslår at udskifte Nicholas med 
Ulrik Høgsberg. Derfor har Lærke og Nikolaj undersøgt om dette kan lade sig gøre, men Ulrik må ikke 
deltage for Danmark ved Mondial i 2020, da han deltog for Norge i 2018, og ISC regler understreger, at man 
ikke må springe for et andet land inden for 24 måneder. Dette er efterfølgende kommunikeret til holdet. 
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Endvidere så er der en risiko for, at Hans Oksen ikke kan deltage ved Mondial, da han skal være far omkring 
datoerne for Mondial. Derfor har holdet foreslået, at der udsendes en HOD, som kan indtræde som reserve 
på holdet. Lærke vendte de forskellige forslag og udfordringer med bestyrelsen, og har kommunikeret 
dette til holdet, hvorfor Sky4ll har lovet at vende tilbage med deres fremtidige beslutning.  
Herefter vil Lærke og bestyrelsen vurdere, hvad der skal ske med FS-landsholdet i 2020. 
 
Økonomiske konsekvenser af afbud til DM/NM i Indoor skydiving 
DFU har valgt at melde afbud til Indoor DM i Göteborg grundet situationen med Corona. 
Lærke fortalte, at det efter al sandsynlighed kommer til at koste 3.500 sek (2.500 dkr) pr hold ved afbuddet 
til Indoor DM, samt at der var 9 hold tilmeldt konkurrencen. DFU har oprindeligt tilbudt at støtte hvert 
tilmeldte hold med kr. 1.500, hvilket betyder, at hvert hold får en udgift på 1.000 dkr for afbuddet.  
Bestyrelsen har derfor besluttet, at DM konkurrencen bliver afholdt i forbindelse med tunnelkonkurrencen i 
november. 
Derfor vil bestyrelsen meget gerne motivere de 9 tilmeldte hold til at deltage ved tunnelkonkurrencen, 
hvorfor bestyrelsen vil tilbyde at dække tilmeldingsgebyret til tunnelkonkurrencen for disse 9 hold, dog 
med en max udskiftning på holdet med 25%. 
 
F: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på bredde 
Intet nyt 
 
 
7. Eventuelt 
Bestyrelsen havde lidt dialoger under punktet eventuelt, hvordan processen er ved valgene til 
repræsentantskabsmødet, og der er enighed om, at bestyrelsen gerne offentlig må indstille enkelte 
medlemmer til bestyrelsen, til trods for at der er flere opstillede. Da det altid er vigtigt for den siddende 
bestyrelse, at de kan se, hvordan samarbejde og udvikling bedst kan finde sted med de enkelte kandidater.  
 
Ved næste møde, så gennemgår administrationen opsætningen af ekstranettet for bestyrelsen. 
 
Lærke fortalt, at Louise og Lærke deltog ved Strategisk ledelseskurset i uge 10, hvilket var et virkelig godt 
kursus både i forhold til indhold og deltagere. 
 
Nikolaj spurgte bestyrelsen, hvilke yderligere tiltag administrationen skal tage i forhold til Corona 
situationen i Danmark. Det blev besluttet, at administrationen udsender generel medlemskommunikation 
både i form af direkte mails til DFU’s medlemmer samt kommunikation via hjemmeside og sociale medier. 
Endvidere vil bestyrelsen følge myndighedernes og DIF’s anbefalinger nøje det næste stykke tid. 
 
 
8. Evaluering af møde + / - 
Godt og effektivt møde 
 
 
___________________            ___________________  ___________________ 
Flemming Olsson             Louise Staal-Thomsen  Jens Pedersen 
 
 
__________________            ___________________ 
Lærke Mogensen             Jakob Sparvath 


