Referat
Bestyrelsesmøde mandag 13. juni 2022, kl. 19.00
Tilstede: Anders Krabbenhøft, Jens Pedersen, Jørgen Funk, Louise Staal‐Thomsen, Mikkel V. Petersen og
Søren Due‐Hansen
Administrationen: Tobias Thune Jacobsen og Nikolaj Larsen

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

2. E‐mail beslutninger til referat
Godkendelse af ny struktur med AFF og Tandemexaminers
Bestyrelsen har godkendt den nye struktur, som er indstillet af Instruktørudvalget (IU).
Det betyder, at DFU’s tandemeksaminer fremover er Mads Olsen, OFC og Christian Møller, JGKI. Derudover
så har IU indstillet at Jan Hilding, OFC og Flemming Andersen, NJFK bliver tandemevaluator.

3. Kort information fra administrationen
A: Sekretariatsleder/sportsmanager
‐ Administrationen har holdt kaffemøde med DFU’s nye strategikonsulent Christian Kierkegaard fra
DIF, hvor vi lige præsenterede strategien, gav et kort indblik i sporten og de projekter der ligger foran
DFU. Det var en rigtig fin dialog og Christian glæder sig til at arbejde med DFU.
‐ Tobias, Freja og Nikolaj er tilmeldt Idrætskonferencen der ligger 22.‐23. Juni i Aalborg lige før DM
ugen startes op.
‐ Nikolaj fortalte, at han afholder ferie i uge 26, 27 og 28.
‐ Slutteligt fortalte Nikolaj, at vi afholdt SU‐møde i sidste uge, hvor vi blandt andet vendte KC
træningssamlingerne, som i den grad har været udfordret af dårligt vejr. Derfor arbejder vi med et
andet setup, hvor vi muligvis afholder 1. Kraftcentertræning i udlandet, og de øvrige afholdes i DK,
dog ønsker Canopy Piloting at afholder en 3. kraftcentertræning i forbindelse med Pink Open.
B: Udviklingskonsulent
‐ Tobias gav et kort indblik i de klubbesøg som Nikolaj og Tobias har foretaget i maj:
Klubberne er meget positive overfor markedsføringsinitiativer, flere har efterspurgt fælles kasserer,
støtte og hjælp til fondsansøgninger, hvilket måske er lidt modstridende ift. vores store
klubundersøgelse, derudover så er der ønsker til puljer som klubberne kan ansøge (måske en del af
ny økonomisk struktur), generelt er der en god succes med at fastholde lokale civile.
HLF har selv bygget et flot pakkecenter som er finansieret med fondsmidler.
FKNF på Sindal lufthavn har fået ny flyver og skal til at etablere pakkeområde/sal, men leger også
med tankerne om at flytte over i en ny ledig bygning. Men har generelt rigtig gode faciliteter.
Varde ser ind i nogle større udfordringer med tankanlæg, da den nuværende løsning er lukket på
Esbjerg lufthavn. Så der kigges på nogle løsninger, og klubben har sendt en ansøgning, der ligger til
behandling hos kommunen lige nu.
‐ Tobias fortalte, at han har publiceret et stillingsopslag til det det kommende kommunikationsudvalg.
‐ Tobias og Nikolaj deltog i workshoppen “idrættens arbejde for klima og bæredygtighed” i DIF og i
møde med natur og miljø forum. Hvilket er spændende at være med til at præge dagsordenen i DIF.
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Derudover så arbejder DIF på at relancere certificeringsordningen ’Grønt forbund’ med fokus
på klima, og her vil forbundene blive inviteret til at bidrage. Derudover vil der hurtigst muligt
blive lavet en overskuelig samling af grundlæggende inspiration til, hvordan forbund og
foreninger kan arbejde med klima og miljø, og så vil DIF lave en dynamisk
implementeringsplan for alle store, grønne tiltag.
 I tråd med DIF's politiske program 2021‐2024 vil vi i DIF også selv arbejde tværgående med
klima og miljø i idrætten. Derfor er der nedsat en arbejdsgruppe på tværs af kommunikation,
PA, ledelsessekretariatet, udviklingsafdelingen og økonomi, som i et såkaldt flagskibsprojekt
har til formål at implementere DIF's mål på området.
VR‐projektet: Vi afventer fortsat en tilbagemelding fra DIF på vores ansøgning, dog forventes det i
denne uge.
Førstehjælpsuddannelsen: Intet nyt.
Projekt i Skydive Viborg: Lige nu afventer vi budgetforhandlinger, som netop nu foregår i kommunen
Tobias har aftalt møde med DIF omkring deres uddannelsesplatform for, at se om denne kan bruges
til de opgaver, der ligger foran os ift. Instruktør og elevuddannelsen.
I forhold til punktet ovenfor, så kunne en løsning også være at flytte den nuværende hjemmeside
over på WordPress platformen, og dette vil koste ca. 50.000 kr. Grunden til denne relativt høje pris
er, at det koster at få pakket og flyttet vores nyhedssektion. Dog skal det vurderes i hvor høj grad det
er nødvendigt. Men WordPress er lettere opdatering og har en simplere brugerflade.
Nikolaj udarbejder et økonomisk overblik, om der kan findes pengene i år, samt hvad den
nuværende hjemmeside koster DFU i dag.

4. Regelmæssig økonomistatus til bestyrelsesmedlemmer og udvalg
Regnskabstal pr. 31. maj 2022 var vedlagt mødeindkaldelsen. Der var ikke spørgsmål til økonomien, da der
for alvor ikke er nogle større afvigelser eller aktiviteter afholdt endnu.
Nikolaj fortalte dog, at han er i færd med at ændre beløbsgrænsen for DFU’s Mastercard, da vi hyppigere
og hyppigere støder mod den nuværende beløbsgrænse.

5. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning
A: Bestyrelsesseminar
Tobias, Louise og Nikolaj arbejdede i slutningen af maj på de punkter og emner, som skal være en del af
dagsordenen for bestyrelsesseminaret, som afholdes lørdag d. 25. juni.
Dette er punkter, som naturligt er udsprunget af DFU’s strategiaftale med DIF. Oplægget til seminaret var
vedlagt mødeindkaldelsen, som Louise gennemgik på bestyrelsesmødet.
En del af det der skal arbejdes med på bestyrelsesseminaret, skal der arbejdes videre med på
aktivitetsseminaret sammen med klubberne.
Nikolaj forventer at booke på Comwell Århus med start kl. 9.30/10 og slutter af med middag kl. 17 for dem
der ønsker at spise med.
B: Aktivitetsseminar
Nikolaj fortalte, at Idrættens hus er booket til 14.‐16. oktober 2022 til seminaret for klubberne. Vi starter
som altid med bestyrelsesmøde fredag aften (14. oktober), og klubberne ankommer lørdag morgen d. 15.
oktober.
Punkter til seminaret gennemgås ved bestyrelsesseminaret i Århus ‐ ideer var vedlagt mødeindkaldelsen,
men naturligvis skal vi arbejde med den kommende økonomiske struktur for DFU, hvor vi inddrager
klubberne i dette arbejde.
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C: Jubilæum 2023
Nikolaj er i dialog med OFC i forhold til planlægningen af DFU’s jubilæumsstævne i 2023.
Derudover så har vi vendt i Sportsudvalget, om det var en ide at samle DM og jubilæumsstævnet, både for
at skabe lidt synlighed omkring vores mesterskaber, men også for at samle disse 2 begivenheder, da det er
lidt svært at finde en klub, som ønsker at afholde DM 2023.
Desværre er der ikke udpræget stor interesse for denne ide i SU, da man er lidt bange for, at DM måske kan
blive udfordret af al den fest og farver, som jubilæumsstævnet jo også skal være. Derfor er det måske en
bedre ide med andre større scramble‐konkurrencer, større fly, ballonoplevelse eller rekordforsøg.
Administrationen arbejder videre med planlægningen med OFC.
DFU’s officielle jubilæum er 12. februar 2023, hvor der vil blive afholdt en reception i Idrættens Hus.
D: Ansøgning til Lokalunionsfonden fra DFC
Bestyrelsen har modtaget en ansøgning til lokalunionsfonden fra DFC. Her ansøger klubben om 10.000 kr til
et FS projekt i klubben. DFC oplever flere medlemmer, som ønsker at snuse til Formationsdisciplinen.
Bestyrelsen har godkendt ansøgning med optil 10.000 kr., men bestyrelsen ønsker samtidigt, at opfordre
DFC til at sende sine medlemmer til de planlagte camps hos FDK.

6. Evt. opfølgning på DFU’s projekter
A: Status på Klubadmin
Jens fortalte, at MitID fortsat trækker lidt ud, men Jens har netop fået adgang til deres udviklingsmiljø.
Louise spurgte ind til, hvor langt Jens er kommet i forhold til det printet certifikat, som man kan tage med
sig rundt i verdenen, som kan bruges som dokumentation på medlemskab af DFU og hvad ens
springerstatus er. Jens vil udarbejde et oplæg.
B: Skydive.dk og markedsføringsinitiativer
Nikolaj fortalte kort, at Morten Leth Leth arbejder videre med teksterne til skydive.dk, så hjemmesiden kan
blive SEO‐optimeret. Derudover så har Morten løbende udarbejdet hjælpetekster til klubberne, så de kan
begynde at opdatere deres hjemmesider i forhold til skydive.dk.

7. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer
A: Formand
Louise fortalte, at hun har været til årsmøde i DIF, hvor der blev genvalg til alle kandidater.
Formandsmødet om fredagen omhandlede 3 hovedområder, nemlig: børn og unge, digitalisering og klima
og bæredygtighed. Derfor er DIF nu også gået i gang med, at ansætte medarbejdere til at kunne
understøtte disse områder. Derudover så er der ingen tvivl om at digitaliseringsprojektet i DIF vil blive en
større ting, da man ønsker at bruge dette kommercielt. Slutteligt sagde Louise, at er det nu blevet en
permanent ordning i DIF og specialforbundene, at man kan være direkte medlem af specialforbundet, dvs.
uden at have et klubtilhørsforhold. Dette er dog ikke noget, som DFU indtil videre har åbnet op for.
B: Næstformand
Søren sagde, at han glæder sig til DIF DM ugen i Aalborg, hvor også DFU har en stand, som vil blive
bemandet af frivillige fra FKNF, NJFK og DFU’s ansatte.
C: Teknisk sekretær
Jens fortalte, at den årlige opdatering af Faldskærms Bestemmelserne (FB) er på vej, dog skal de sidste
arbejdsgange lige på plads, så indhold og layout kan blive opdateret.
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D: Økonomisk ansvarlig
Jørgen fortalte, at POPS tager til det længe ventede POPS World Meet i august. Konkurrencerne har været
udskudt 2 år grundet den globale udfordring med Covid‐19. Jørgen har netop nu en dialog med Nikolaj
omkring tøjpakker, da et par fra den forventede POPS delegation har valgt at få svensk FAI licens, hvilket
bestyrelsen ikke finder foreneligt med at skulle repræsentere Danmark ved konkurrencerne.
E: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på elite
Anders fortalte, at vi netop har afholdt SU møde i forhold til evaluering af KC setuppet, hvordan vi fremover
afholder DM inden for de forskellige discipliner.
Derudover så fortalte Anders, at han har modtaget en mail fra Helle Eriksen fra FDK, hvor FDK belyser, at
det afsatte beløb til afholdelse af de danske mesterskaber i fritfaldsdisciplinerne slet ikke er retvisende. I
FDK’s øjne så er det optil 50% dyrere at afholde DM, da de generelle forhøjede priser der ses netop nu,
hvilket vil gøre det væsentlig dyrere at afholde konkurrencerne.
Anders vender denne problematik med Nikolaj, og informerer bestyrelsen efterfølgende.
Slutteligt fortalte Anders, at DM i Præcision netop har været afholdt hos Varde Faldskærmsklub i
weekenden, men A‐ og C‐rækkerne blev desværre ikke afgjort grundet dårlige vejrforhold. Derfor afholdes
der et alternativt DM i forbindelse med Haraldsminde Cup hos Skydive Viborg.
F: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på bredde
Intet nyt

8. Eventuelt
Intet nyt
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