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Mogensen – Alex Ljungberg og Stefan Olsen
Deltog ikke: Anders Bang,
Administrationen: Gregers Gatzwiller og Nikolaj Larsen

1. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning
A: Corona situationen i Danmark
 Svar til DIF ”Undersøgelse af specialforbundenes økonomiske forhold ved Corona‐krisen” samt
samle klubbernes økonomisk overblik over ”tabt” omsætning
Bestyrelsen har modtaget en undersøgelse fra DIF, i forhold til de manglende indtægter
specialforbundene, indtil videre, oplever ved Corona‐krisen. Bestyrelsen har på den baggrund
udsendt en undersøgelse til alle klubberne i forhold til deres økonomiske forhold, både på
indtægts‐ og på udgiftssiden.
Derfor sætter Flemming og Nikolaj sig sammen torsdag 16/4‐2020 i Idrættens hus for at udarbejde
et svar til DIF, hvor klubbernes besvarelser giver et godt overblik over situationen lige nu.
Fordelingen af det eventuelle ekstraordinære tilskud fra DIF vil efterfølgende blive vurderet på
baggrund af klubbernes opgørelser.
 DFU kontingent for klubber
Bestyrelsen har besluttet, at give klubberne en længere deadline for betalingen af kontingentet for
1. kvartal 2020 grundet hele situationen. Derfor er deadline for betaling af kontingentet udsat til
31. maj 2020.
Bestyrelsen vil løbende vurdere, om der skal gøres yderligere for enkelte klubber i forhold til krisens
omfang og længde.
 Praktisk opstart herunder Corona‐regler for DFU klubber
For at sikre den sikreste og mest fornuftige opstart af klubberne og aktiviteterne, så udarbejder
Louise og Jens nogle retningslinjer, som skal afspejle den mest hensigtsmæssige opstart set i lyset
af de anbefalinger både sundhedsmyndighederne, og DIF har udarbejdet for idræt og aktiviteter.
Vejledningerne sendes til bestyrelsen, hvorefter det vendes med DIF.
Dog afventer DFU i første omgang en udmelding fra DIF.
 Dispensation til at teste optræk under Corona
Bestyrelsen har modtaget en ansøgning fra Rene Hansen, præc. SU repræsentant om, at starte
optræksprojektet op under den nuværende situation i Danmark.
Bestyrelsen vil derfor gerne imødekomme denne ansøgning, så op til 5 navngivne personer kan
starte optræksprojektet op, hvis dette kan foregå forsvarligt, og inden for de anbefalinger der er
udsendt af sundhedsmyndighederne og DIF. Optrækket foregår udenfor og på jorden, samt at der
er god plads mellem de enkelte personer, som skal deltage i projektet.
Winch optrækket er kommet hjem fra USA, og er parat til brug.
Bestyrelsen understreger, at der maximalt må være 5 navngivne deltagere i projektopstarten, når
Corona‐krisen verserer. Nikolaj og Jens bliver kontaktperson i bestyrelsen, og dispensationen er
godkendt af Trafik‐, Bygge‐ og Boligstyrelsen.
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Hvordan får mest muligt ud af den resterende sæson – skal der nyt ”budget” evt. samle større
aktiviteter til at støtte sportsspring, instruktørelever etc.
Bestyrelsen afventer indtil videre situationen i forhold til hvornår faldskærmssporten kommer i
gang igen. Det er dog besluttet, at tilskud til aflyste aktiviteter overføres til DFUs dispositionskonto.
Dog ønsker bestyrelsen, at tilgodese beløb og aktiviteter til de klubber, som i første omgang har
fået tilsagn om tilskud, men det vil være en løbende vurdering i takt med krisens udvikling.
B: Øvrige punkter
 Podcast programmet Skyhooked er udfordret på teknisk udstyr
Flemming forslår, at der bevilges et ekstraordinært tilskud på 2.000 kr til Skyhooked til indkøb af
teknisk udstyr. Nikolaj tager kontakt til Michel og Mie.
 FDK ønske om tilskud på 25000 til FDK open (Lærke)
Bestyrelsen har modtaget en ansøgning fra FDK i forhold til at afholde en alternativ konkurrence set
i lyset af, at FDK har måtte aflyse 10 speedstar konkurrence grundet Corona‐krisen.
FDK har i den forbindelse ansøgt om 15.000 kr. i yderligere støtte til den nye konkurrence.
Denne ansøgning har bestyrelsen afslået, men vil anbefale, at de oprindelig budgetterede 10.000
kr. benyttes til en aktivitet, som kan opstarte sæsonen, men som ikke er en konkurrence.
Lærke svarer FDK.
Bestyrelsen har udarbejdet følgende principielle beslutning af de aflyste budgetstøttede aktiviteter
til er sket i forlængelse af Corona‐krisen.
De aflyste aktiviteter og tilskud overføres som udgangspunkt til bestyrelsens dispositionskonto.
Disse budgetterede midler tilgodeses til klubber, som tidligere har fået beløbet.
 Peters henvendelse vedr. alternativ konkurrence i stedet for ”Rabalder cup”
Bestyrelsen har modtaget en forespørgsel fra præcisions AU, om en alternativ konkurrenceform,
når denne konkurrence skal afholdes medio maj.
Der er enighed om at der skal afholdes en aktivitet/stævne, men bestyrelsen ønsker ikke, at der
skal afholdes en konkurrence, så tæt på den lange nedlukningsperiode, hvor der ikke har været
sprunget faldskærm.
Under forudsætning af at planen, som sundhedsmyndighederne og DIF fastholdes for oplukningen
af Danmark, hvilket lader til at blive i maj måned.
Så vil bestyrelsen holde fast i at maj bliver opstartsmåned, hvor der ikke afholdes konkurrence.
På denne baggrund udarbejder Flemming og Gregers en sikkerhedskampagne, som skal
understrege, at alle starter fornuftigt op og tager sikkerhed meget seriøst.
 Gratis elevspring under opstart (Alex)
Bestyrelsen har talt om, at der bør laves ekstra aktivitet for de elever som er startet op, for at sikre
fastholdelse ovenpå en længere periode, hvor der ikke har været sprunget.
Alex og Gregers udarbejder en fokuskampagne på DFU’s nuværende elever.

2. Eventuelt
Recertificering
Instruktørudvalget har udarbejdet et oplæg til recertificering for 2020, som bestyrelsen godkendte.
Jens sender oplægget til godkendes i Trafik‐, Bygge og Boligstyrelsen.
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Interne gavekortskøb
Jakob foreslog, at der laves aftaler mellem klubberne for at sikre, at de elever der er startet, men
enten ikke har fået deres spring eller for at sikre at eleverne fastholdes, specielt i denne periode,
hvor det har været svært at få sine spring, og hvor det er rigtig vigtigt at sende elever videre til
klubber i elevernes nærområde.
Bestyrelsen er helt enige om at dette er vigtigt, men at skal køres mellem klubberne. Derfor
opfordres Jakob til at tage dialogen i formandsgruppen på Facebook.
Projekter
Bestyrelsen gennemgik kort de projekter der er startet op.
IU kører fortsat videre med e‐learning projektet, som Flemming Borup Andersen arbejder med. Der
er efter sigende god fremdrift i projektet. Projektets formål er at støtte elevuddannelsen.
Administrationen kigger endvidere på alternative e‐learning platforme.
Lærke fortalte, at projekterne omkring elite‐ og talentstrategien og kraftcenter kører fint.
Projektgruppen taler sammen en gang om ugen, hvor vi vender dialoger og diskuterer de
udfordringer vi møder.
Jens fortalte, at materielprojektet kører fint, hvor MU formanden Martin Mikkelsen arbejder for at
restrukturer materieluddannelsen.
Gregers fortalte, at Skydive.dk er parat til at blive markedsført, men at det lige nu ikke giver
mening, at køre en markedsføringskampagne, før vi igen må springe faldskærm og Corona‐krisen er
bag os.
Bestyrelsen anbefalede, at der sættes ressourcer af i administrationen til løbende at sikre, at links
fungerer, samt at der er ledige tider i klubbernes kalendere.
Flemming fortalte, at der er afholdt 5 klubmøder, som har været både givtige og konstruktive. Der
laves løbende referater af disse møder, som deles i projektmappen. Flemming understregede, at
det er nogle spændende møder, som bør prioriteres fremadrettet i bestyrelsen.
Samarbejdsaftalen med DZDK er udarbejdet, og er ved at blive gjort parat til underskrift, men vi
afventer lige en prisliste for 2020 fra DZDK. Derudover så skal vi se på den rabatstruktur, som skal
tilbydes klubberne og DZDK. Dette ændres lidt fra 2019, da vi fremadrettet kommer til at fakturere
bagudrettet, grundet den nye elektroniske elevblanket.
Gregers fortalte kort, at der ikke er noget nyt vedrørende projektet ”Kvinder i Sporten” der køres
sammen med DSVU og DHPU. Gregers vil dog kontakte projektlederen i DSVU for at få en status.
Risiko for at DFU DM 2020 skal udsættelse
Bestyrelsen afventer lige nu, hvad der udmeldes fra myndighedernes side – men der er en potentiel
risiko for at DM udskydes til senere på året, hvis myndighederne fastholder, at man ikke må samles
med mere end 10 personer.
Slutteligt fortalte Lærke, at der ligger en del sportsudvalgspunkter, som snart skal på agendaen.
Dette er noteret og vil blive inkluderet ved et af de næstkommende møder.
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3. Evaluering af møde + / ‐
Fint møde og god struktur
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