Referat
Bestyrelsesmøde fredag 14. oktober 2022, kl. 18.00 – Idrættens hus
Til: Anders Krabbenhøft, Jens Pedersen, Jørgen Funk, Louise Staal‐Thomsen, Mikkel V. Petersen og Søren
Due‐Hansen – Natascha Enoch‐Larsen
Administrationen: Tobias Thune Jacobsen og Nikolaj Larsen

1. Godkendelse af sidste mødereferat
Seneste referat var tidligere fremsendt og blev godkendt på mødet.

2. E‐mail beslutninger til referat
Bestyrelsen har modtaget en ansøgning fra ØFK om at kautionere på rentefrit DIF‐lån til reparation af
klubbens flyver, da motoren skal udskiftes.
DFU’s bestyrelsen godkendte at kautionere for dette, og kontoret underskriver kautionsforpligtigelsen og
sender den videre til DIF.

3. Kort information fra administrationen
A: Sekretariatsleder/sportsmanager
 Kort info omkring forsikringssag vedr. tandemuheld
Nikolaj informerede omkring den verserende sag, hvor en tidligere tandemgæst har lagt sag an mod en
DFU klub, og hvor unionen vil blive indkaldt i sagen. Da DFU er dækket af DIF’s kollektive forsikringer, så
er Tryg’s advokater er på sagen. Nikolaj er i løbende dialog med advokaten og bidrager med DFU’s
processer og hvordan tandemuddannelsen er struktureret.
Det forventes at sagen skal for retten primo 2023.
 Info fra DIF’s budgetmøde
Tobias og Nikolaj deltog på DIF’s budgetmøde, som blev afholdt lørdag d. 8. oktober i Idrættens hus. Der
var nogle spændende emner på dagsordenen, som absolut også berører DFU i dag og i fremtiden.
Lørdagens emner var Børn/unge, klima og bæredygtighed, frivillighed, digitalisering samt en status på
DM‐ugen, hvor der arbejdets på at DFU deltager i 2023.
Derudover så er der enighed i DIF‐familien, at man fortsat støtter en udelukkelse af Rusland og
Hviderusland for al idræt, både ”på og udenfor banen”. Generelt så har DIF meget svært ved at se, at de
to lande skal deltage ved OL i Paris i 2024.
Sidste emne som er ganske interessant for alle specialforbundene er kønskvotering i SPF bestyrelser. DIF
vil belønne de bestyrelser, hvor 30% af bestyrelsen består af kvinder, og der er afsat 3 mio i budgettet pr
1/1‐2024, som skal uddeles til SPF, som har opnået de 30%. Derfor vil DFU fortsat forsøge at kvinder i
bestyrelsen.
 DIF DM‐uge 2023 – aktuelt for DFU igen
Nikolaj var inviteret til møde i DIF fredag d. 14. oktober, hvor rammerne omkring for DFU’s deltagelse
ved DM‐ugen i 2023 blev diskuteret. DM‐ugen afvikles i uge 25 i Aalborg, og der arbejdes seriøst med at
semifinale‐ og finalespringene i disciplinen Præcision afvikles ved Honnørkajen. Der er allerede nu nogle
spændende ideer til afviklingen, og disciplinrepræsentant Rene Hansen er involveret i processen.
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 Freja Pjetursson er stoppet i DFU
Indtil videre så forsøger Tobias og Nikolaj, at håndtere de opgaver der kommer ind på kontoret. Når
udviklingsseminaret er afviklet, og outcome fra de dialoger der blev vendt der, så vil bestyrelsen lægge
op til debat, om hvordan et fremtidigt DFU skal se ud. Dette vil der så blive arbejdet videre med, og
debatteres på Formands‐ og budgetmødet og ved DFU’s repræsentantskabsmøde i marts 2023.
B: Udviklingskonsulent
 Virtual reality projektet
Nikolaj og Tobias har deltaget i et inspirationsmøde med et kompetencenetværk i DIF foranlediget af
DIF strategikonsulent Christian Kierkegaard for at få så mange perspektiver med i projektet, inden
kursen for alvor sættes. Efterfølgende har sekretariatet deltaget i leverandørmøde med IT‐udvikleren
Kohra, som er førende inden for VR. Derudover så vil der blive set både i retning af Voss, Norge og
Science Park på Als, da de begge har udviklet lignende løsninger, som DFU kigger ind i.
 Instruktøreksamen 2022
Tobias fortalte, at der er inviteret til instruktøreksamen, og at Instruktør I og II eksamen afholdes i
Varde d.28.‐30. oktober 2022. Eksamen afholdes efter den nuværende FB, hvorfor publiceringen af den
nye FB’er derfor afventer afholdelsen af eksamen.

4. Regelmæssig økonomistatus til bestyrelsesmedlemmer og udvalg
Regnskabstal pr. 30. september 2022 var vedlagt mødeindkaldelsen. Nikolaj gennemgik kort
regnskabstallene, men henledte opmærksomheden på, at det lader til, at der uddannes samlet 400‐500
færre faldskærmselever i 2022, hvilket vi naturligvis skal være opmærksomme på ved budgetlægningen.
Derudover så skal vi notere os dette i forhold til DFU’s medlemstal, og om dette er en udviklingstendens.
Dog noterede Nikolaj, at vi ligger omkring samme niveau af c‐certifikater som sidste år. Men netop
fastholdelse og uddannelse af flere C‐certifikatspringere vil også være et af nøglepunkterne ved
udviklingsseminaret.

5. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning
A: Udviklingsseminaret 2022 – plan og gennemgang af præsentation
Bestyrelsen brugte tid på at diskuterer emnerne på årets udviklingsseminar, og gennemgik kort
præsentationen. Emnerne som også kommer til at fylde en del i DFUs idrætsbillede de kommende år er,
Klima‐ og bæredygtighed, frivillighed og digitalisering.
B: Rammer for budget 2023 & formands‐ og budgetmøde
På baggrund af dialogerne på bestyrelsesseminaret, de løbende dialoger på bestyrelsesmøderne og output
fra udviklingsseminaret, så vil bestyrelsen fremlægge et budget for 2023 på årets Formands‐ og
budgetmøde, som afholdes online lørdag d. 19. november 2022 kl. 10.
C: Forslag fra Tomas Matos vedr. Vinterture til Portugal
Bestyrelsen har modtaget et spændende initiativ fra Tomas Matos, der i springsæsonen arbejder på FDK’s
springplads og er en del af deres staff. Tomas vil gerne skabe en god og udviklende vinteraktivitet, som
gerne skulle skabe fastholdelse og flere c‐certifikater til DFU.
Bestyrelsen vil gerne støtte dette initiativ ind over vinteren, og vil bede Tomas inddrage DFU’s kontor i
forbindelse med markedsføring og udbredelse af turene.
Bestyrelsen vil støtte med op til 20.000 kr. og beløbet skal naturligvis dække flest mulige og være til gavn
for alle de danske klubber. Initiativet skal endvidere deles bredt i Danmark og med tilmelding “først til
mølle”. Udgiften tages fra bestyrelsens dispositionskonto.
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6. Evt. opfølgning på DFU’s projekter
A: Status på Klubadmin – digitalt certifikat
Udvikleren af DFU’s medlemsdatabase Klubadmin fortalte, at DFU’s medlemmer pr. 1/12‐2022 vil kunne
printe deres digitale certifikat via Klubadmin, som skal kunne identificere én til at være medlem af Dansk
Faldskærms Union, samt understøtte ens springstatus, når man tager til udlandet.
Dette har været et ønske i flere år blandt de danske springere, som nu hyppigere tager til udlandet for at
udnytte de muligheder der ses der, når det ikke er springvejr i Danmark.
B: Skydive.dk og markedsføringsinitiativer
Nikolaj fortalte, at vi nu er nået så langt med optimeringen og markedsføringen af Skydive.dk, at klubberne
nu skal i gang med at lave linksbuilding til Skydive.dk. Derfor vil vi også bruge tid på dette på
udviklingsseminaret når vi præsentere udviklingen af Skydive.dk, samt hvor langt vi er nået, og hvad der
skal gøres nu.
På seminaret vil vi dog også understrege nogle af de faldgruber der ses, og som vi gerne skal enten udvikle
yderligere på eller som vi vil opfordre klubberne til at stoppe med. Klubberne vil efter seminaret modtage
lidt ”hjemmearbejde”, som deres webansvarlige skal arbejde med.

7. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer
A: Formand
Intet nyt
B: Næstformand
Næstformanden fortalte, at han ikke deltager på årets Formands‐ og budgetmøde, hvor bestyrelsen mødes
på Munkebjerg hotel.
C: Teknisk sekretær
Jens fortalte, at årets FB’er er udskudt til efter instruktøreksamen, da man ikke vil publicere FB’eren og
dermed udfordre deltagerne ved instruktøreksamen.
Derudover fortalte Jens, som også er udvikler af DFU’s medlemsdatabase, at det nu er muligt at registrere
klubbernes piloter i DFU’s medlemsdatabase. Dette medførte nogle dialoger i bestyrelsen, da piloterne
også er en frivillig ressource, og hvis piloterne registreres i databasen, så er der en stor potentiel risiko for,
at der vil blive revet i de registrerede piloter af klubberne, som tit akut mangler piloter. Derfor er det i
første omgang frivilligt at registrere sine piloter i Klubadmin.
D: Økonomisk ansvarlig
Intet nyt
E: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på elite
SU formanden Anders Krabbenhøft fortalte, at han har modtaget et ønske om at stille med FS 8‐way ved
EM i Voss, Norge 2023. Bestyrelsen vil i forbindelse med budgetforhandlingerne vurdere, om der skal
sættes penge af til dette.
F: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på bredde
Intet nyt

8. Eventuelt
Intet under dette punkt.
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