Referat
Bestyrelsesmøde torsdag 14. februar 2019, kl. 20 (SKYPE)
Til: Anders Bang, Flemming Olsson, Jakob Sparvath, Louise Staal‐Thomsen – Stefan Olsen
Afbud: Anne Mine Møller Petersen, Jens Pedersen og Dorte Vilsgaard
Administrationen: Gregers Gatzwiller og Nikolaj Larsen

1. Godkendelse af sidste mødereferat
Seneste referat var vedlagt mødeindkaldelsen og blev godkendt.
Referatet underskrives ved næstkommende møde.

2. E‐mail beslutninger til referat
Godkendelse af ansøgning fra FS SU rep. Kasper Svanekier‐Brandt vedrørende omfordeling af elitemidler.
FS8‐way holdet bliver desværre ikke en realitet, og Kasper har modtaget en talentansøgning fra et FS 4‐way
hold (Sky4All). Holdet har lagt en 4‐årig plan, som både er ambitiøs og realistisk.
Bestyrelsen godkendte 6. februar 2019 denne omlægning af elitemidler inden for FS, så støtten i 2019 er
fordelt med 35.000 kr. til FS4‐way holdet og 75.000 kr. til FS4‐way talentholdet.
Godkendelse af ansøgning fra MU formanden om dispensation af tildeling af tildeling af masterrigger status
til Brian Lindgren. 10. februar 2019 godkendte bestyrelsen denne ansøgning. Jens tager kontakt til
Trafikstyrelsen for at få en formel godkendelse af denne dispensation.
Bestyrelsen har d. 8. februar valgt, at afvise af ansøgning fra faldskærmsklubben DFC omkring udvidelse af
undervisningslokalerne i klubben. Bestyrelsen har bedt Nikolaj skrive til klubben, og opfordre dem til at
søge fonde og tilskudsmuligheder blandt andet igennem kommunen og DIF/DGI’s foreningspulje inden DFU
eventuelt yder tilskud til dette projekt.
Bestyrelsen har godkendt indstillingen fra SU omkring DFU’s wingsuit landshold for 2019.
Holdet kommer til at bestå af følgende springere: Ulf Munkedal, Frits Jensen, Dennis Ohlsen, Per Bjørn
Poulsen og Dennis Werenskiold. Bestyrelsen har i forbindelse med fastsættelsen af budget 2019 afsat
elitemidler og WC‐støtte til i alt 3 springere, men gruppen har vagt at dele støtten blandt de 5 springere.

3. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning
A: Samarbejdsaftale med DZDK
Flemming deltog i møde med ejerne af DZDK tirsdag aften d. 12. februar 2019 for at få de sidste detaljer på
plads, så hovedlinjerne bag samarbejdsaftalen kan præsenteres på DFU’s repræsentantskabsmøde d. 16.
marts 2019. Generelt så er der enighed om indholdet af aftalen, men enkelte punkter ønskes justeret.
Bestyrelsen har godkendt at elever, som er påbegyndt deres faldskærmsuddannelse via DZDK konverteres
via Claus Larsen (IU´s ansvarlige for dette), som introducerer dem til FB’eren, og overføres til klub under
DFU, som normale DFU medlemmer.
Disse elever konverteres til DFU i samarbejde DFU’s administration, hvor elever gøres bekendt med DFU’s
oplysninger på indmeldelsesblanketten, og underskriver et tilsvarende dokument.
Bestyrelsen er endvidere enige om, at disse elever skal betale kontingent fra indmeldelsesdato.
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Alle fremtidige elever der udfylder indmeldelsesblanketten på DZDK skal samtidig tage stilling, hvilken DFU
klub de ønsker at være medlem i. Det vurderes at være i omegnen af 200 ekstra elever om året.
Disse springere skal gøres opmærksom på, at de frit kan vælge mellem alle klubber under DFU. Kontoret
gør materiale parat, som synliggør for disse springere, hvor klubberne er geografisk beliggende.
Flemming fortalte, at der pågår dialoger i IU i forhold til konvertering af instruktørcertifikater.
Bestyrelsen anbefaler, at IU vurderer de konkrete instruktører i forbindelse med konvertering af rating, og
dermed tager dette fra sag til sag.
Det understreges at alle instruktørkonverteringer skal godkendes af IU, men at det ikke nødvendigvis skal
være en eksaminer.
Der er fremkommet et ønske om, at instruktører fra DZDK som er godkendt af IU gerne må løse opgaver på
alle DFU’s springpladser. Dette godkendte bestyrelsen.
Det er blevet foreslået at der indføjes en overgangsperiode i forbindelse med konverteringer af
instruktører, men dette er blevet afvist af bestyrelsen, men enkeltstående og konkrete sager må rejses
løbende overfor IU.
Flemming fortalte, at han opdaterer samarbejdsaftalen med de punkter der er diskuteret og besluttet på
mødet, og vil fremsende en revideret aftale til DZDK i løbet af weekenden.
Derudover opsummerer Flemming samarbejdsaftalen på 3‐4 slides, som vil blive udsendt sammen med
materialet til repræsentantskabsmødet.
Bestyrelsen er enige om, at DFU’s klubformænd på forlangende, gerne må læse indholdet i aftalen.
Slutteligt fortalte Flemming, at der er ikke aftalt en ny mødedato med DZDK.

4. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer
A: Formand
Intet nyt
B: Næstformand
Louise fortalte, at hun sammen med Nikolaj har afholdt møde med Jens i forhold til leverandøraftalen, som
er indgået med Klubadmin. På mødet blev processerne omkring indmeldelse og certifikatudstedelse
ligeledes gennemgået.
Generelt er aftalen med Klubadmin overholdt fra leverandørens side, dog ønsker bestyrelsen at der
prioriteres, at der udarbejdes en brugermanual og kommunikationspakke til klubberne. Dette arbejde laves
i samarbejde mellem Klubadmin og DFU’s administration.
På baggrund af mødet med Jens, så blev det aftalt, at Jens udarbejder et nyt oplæg til en aftale for fase 2 i
projektet.
Fase‐2 fokuserer primært på at gøre indmeldelsesblanketten elektronisk og dermed simplificere processen i
forhold til tilmeldingen til elevkurser og indtastning og godkendelse af elever.
Arbejdet med at gøre tandemblanketten elektronisk udskydes til næste fase, så der fokuseres på
indmeldelsesdelen, så der frigøres frivillige ressourcer i klubberne.
Bestyrelsen aftalte, at det reviderede oplæg fra Klubadmin drøftes på førstkommende møde efter
repræsentantskabsmødet.
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Louise fortalte desuden, at hun har skrevet et indlæg i kvindegruppen på Facebook om hvilke tiltag
bestyrelsen har taget i forhold de chikaneforhold, der er fremkommet i forlængelse af den #metoo podcast
(Skyhooked) der blev sendt fornyeligt. Bestyrelsens tiltag er der blevet taget godt imod.
Der er dog fremkommet et forslag i gruppen om, at beslutningen også bør kommunikeres til CP udvalget.
Flemming fortalte, at informationen udsendes til DFU’s formænd efter, at der er talt med den pågældende
instruktør.
Louise spurgte om der var nyt i forhold til den ledige suppleantrolle ved det kommende
repræsentantskabsmøde.
Flemming fortalte, at han har talt med Dorte, og hun har igen meldt sig klar til opgaver i bestyrelsen.
Efterfølgende har det vist sig, at der er 2 nye c‐certifikatspringere, som ligeledes ønsker at stille op til
suppleantposterne. DFU’s administration har skrevet rundt til de nye certifikatspringere og opfordret dem
til at stille op til suppleantposterne, og blive en del af bestyrelsesarbejdet, som det blev aftalt på seneste
bestyrelsesmøde.
Flemming tager kontakt til Dorte, og fortæller hende, at der er yderligere to kandidater til
suppleantposterne.
C: Teknisk sekretær
Deltog ikke
D: Økonomisk ansvarlig
Anders fortalte, at han er blevet varskoet, at han med stor sandsynlighed skal udstationeres til Estland i en
4‐5 måneders periode, startende fra december 2019.
I denne periode forventer Anders ikke, at være til rådighed for DFU’s bestyrelse.
E: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på elite
Deltog ikke
F: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på bredde
Intet nyt

5. Eventuelt
Intet nyt

__________________
Flemming Olsson

___________________
Louise Staal‐Thomsen

___________________
Anders Bang

___________________
Jakob Sparvath
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