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Deltog: Anders Bang, Anne Mine Møller Petersen, Flemming Olsson, Jakob Sparvath, Jens Pedersen, Louise
Staal‐Thomsen – Dorte Vilsgaard og Stefan Olsen
Administrationen: Gregers Gatzwiller og Nikolaj Larsen

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

2. E‐mail beslutninger til referat
Bestyrelsen har d. 19. februar 2019 godkendt anmodningen fra instruktørudvalget (IU) om en ny
sammensætning i IU. Steen Riis‐Petersen har valgt at trække sig fra IU, hvorfor IU’s formand har forslået, at
tidligere IU medlem Michel Christensen bliver en del IU indtil IU årsmødet i november 2019.
Michel Christensen har takket ja til at indtræde midlertidigt i IU.
Bestyrelsen har modtaget en ambitiøs ansøgning fra NJFK, som vil starte projektet ”Gå til faldskærm”.
Bestyrelsen har d. 26. februar 2019 godkendt ansøgning med et tilskud på i alt kr. 24.000, og bestyrelsen vil
have projektet evalueret, samt at der udbetales støtte direkte til de involverede instruktører.
Beløbet tages fra bestyrelsens dispositionskonto.
Bestyrelsen har modtaget en ansøgning fra DFC om støtte til afholdelse af 2 materielkurser i løbet af 2019.
Denne ansøgning har bestyrelsen dog valgt at afvise, da udgifter til afholdelse af disse kurser ikke støttes af
DFU, men udgiften skal dækkes af deltagerbetalingen.

3. Kort information fra administrationen
A: Sekretariatsleder
Nikolaj fortalte, at initiativet med at etablere en fundraiser funktion i IKC givetvis bliver i en anden form,
end den form det først var tiltænkt, da der ikke har været nok forbund der støttede op omkring initiativet.
IKC’s leder Helge Mogensen indkalder DFU til møde inden for kort tid.
B: Udviklings‐ og markedsføringskonsulent
Gregers fortalte, at tandemportal forventes klar til brug primo april, og den vil blive testet i uge 12.
Projektgruppen har besluttet at navnet på den nye hjemmeside vil blive www.skydive.dk, og der er indgået
en aftale med ejeren af domænet, at DFU kan benytte url’en, samt at der etableres nogle dertilhørende
mailadresser. I den forbindelse så laves der en skriftlig aftale med ejeren af domænet.
Portalen udarbejdes af udvikleren af DFU.DK, og som bookingsystem, så har projektgruppen besluttet, at
benytte Burble, da flere klubber allerede i dag benytter dette program. Der vil ikke være en
etableringsudgift til Burble, men der vil derimod være en udgift pr tandemspring der bookes.
Gregers er blevet kontaktet af TV2 sport, som gerne vil lave en fed historie fra faldskærmssporten, og gerne
med en profil inden for sporten. Gregers har herefter taget kontakt til Pernille Lykke, som rigtig gerne vil
stille op foran kameraet. Det er derfor aftalt, at dette startes op, når sæsonen kommer i gang.
Bestyrelsen har bedt Gregers følge processen, så DFU kan få den gode historie frem.
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I den forbindelse bad bestyrelsen Nikolaj, om at kontakte DIF i forhold til at få lidt tv tid i forbindelse med
Sport 2019, enten i form af gode billeder eller promovering af den gode internationale præstation.
Slutteligt fortalte Gregers, at han nu har lavet en fane på DFU.DK, hvor han løbende vil publicere
vejledninger og hjælp til klubberne. I første omgang er der nu lagt vejledninger til brugen af Facebook samt
inspirationskatalog til ansøgninger af DIF og DGI foreningspuljen.

4. Regelmæssig økonomistatus til bestyrelsesmedlemmer og udvalg
I mødeindkaldelsen var regnskabstallene for 2018 og revisionsmaterialet fra E&Y vedlagt.
Regnskabsåret 2018 ender med et overskud på ca 140.000 kr., da vi desværre ikke har kunne hensætte
midler til etablering af tandemportalen og mulig etablering af Swoop pond på Sjælland.
Nikolaj fortalte, at der er en kommentar fra E&Y i protokollatet, som vi desværre ikke har kunne få fjernet,
selvom der ikke er nogen, der har adgang til DFU’s netbank udover nuværende DIF regnskabsmedarbejdere
og Nikolaj.
Bestyrelsen vendte derudover kort, at det måske skal vurderes, at introducere en ny
støtte/tilskudsstruktur, da det igen i 2018 ikke er lykkedes at få brugt budgettet.
Dette emne diskuteres på bestyrelsesseminaret d. 6.‐7. april 2019.

5. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning
A: Appel i forhold til Inddragelse af instruktørcertifikat
Lukket punkt
B: NFK Kaution
Flemming har modtaget en anmodning fra Nordsjællands Faldskærmsklub (NFK), hvor de spørger
bestyrelsen, om DFU vil stå som kautionist i forbindelse med køb af en ny flyver.
Der var dog bred enighed i bestyrelsen om, at DFU ikke vil kautionere for et sådan køb, og understreger, at
DFU i forvejen kautionere for et rentefrit DIF lån for klubben. DFU’s formand svarer formanden for NFK.
C: Ansøgning om optræk af skærm (Rene fra præcision)
Bestyrelsen har modtaget et oplæg fra Rene Sølbeck fra præcision i forhold til optræk af
faldskærmsspringere fra et eksisterende DHPU optræk. Der er enighed om, at DFU ikke kan dispensere for
dette, da det ikke er en del af DFU’s driftshåndbog, og tilladelsen fra Trafik‐, Bygge‐ og Boligstyrelsen.
Bestyrelsen anbefaler dog Rene om at tage kontakt til DHPU, hvor de sammen kan tage en dialog om dette.
Herefter kan Rene komme tilbage til DFU’s bestyrelse, hvis det kan lade sig gøre, og om der ligger noget til
hinder for at DFU fremadrettet kan benytte DHPU’s faciliteter.
Bestyrelsen har bedt Nikolaj, om at sikre, at Rene får kontaktoplysninger til DHPU.
D: Rep. møde 2019 (praktisk gennemgang)
Bestyrelsens gennemgik processen for repræsentantskabsmødet, og formanden fortalte, at bestyrelsens
forslag til dirigent desværre har meldt afbud, da han er blevet syg.
Bestyrelsen vil i stedet spørge Peter Faaborg, SFH om han vil være dirigent på DFU’s
repræsentantskabsmøde.
E: Dialog omkring DFU kalender og indhold
Gregers fortalte, at DFU’s kalender nu er trykt og udleveres til klubberne ved repræsentantskabsmødet.

Dansk Faldskærms Union – www.dfu.dk –

+45 43 26 27 77 –

dfu@dfu.dk

Bestyrelsen er enige om, at fremadrettet så skal det sikres, at når DFU’s aktivitetsseminar afsluttes, så er
det vigtigt, at klubberne har en klar deadline for, hvornår aktiviteterne skal datosættes og indsendes til
DFU’s kontor, for at aktiviteterne kan komme med på den fysiske kalender.
Bestyrelsen er endvidere enige om, at det skal være aktiviteter, som er relevante for DFU’s medlemmer, og
at kurser for elevhold ikke skal på den fysiske kalender eller være en begivenhed på DFU’s Facebookside.
F: Ansøgning omkring støtte til video – se vedlagte
Bestyrelsen har modtaget en ansøgning fra en springer, som ønsker at lave en længere promoveringsvideo
af sporten. På baggrund af ansøgningen og det kendskab, som bestyrelsen har af ideen og springeren, så er
bestyrelsen ikke afvisende, men der ønskes et mere udførligt budget for projektet samt et klart indhold og
formål, en drejebog, hvor DFU kan have en dialog med springeren og måske se tidligere videoer.
Gregers tager kontakt til ansøgeren.
G: Status på DFU’s strategi herunder evaluering af gratis spring initiativet
Nikolaj fortalte, at der er 5 klubber, som har benyttet tilbuddet, og at der er kommet 2 C‐certifikater ud af
initiativet. Der er brugt i omegnen kr. 13.000 til disse spring. Bestyrelsen er enige om at dette er noget, som
også vil blive tilbudt eleverne i 2019. Initiativet evalueres på repræsentantskabsmødet med klubberne.

6. Opfølgning på aftalte opgaver
A: Status på medlemsdatabase og stævnelederprogram
Jens fortalte, at den nye aftale mellem DFU og Klubadmin vil blive revideret og fremsendt til godkendelse i
DFU’s bestyrelsen. Jens fortalte endvidere, at udfyldelse og godkendelse af elevblanketten med NemID er i
færd med at blive testet i en ”beta‐udgave”. Der har været foretaget test på et elevhold i WJ, hvilket
fungerede ok, så dette arbejder Jens videre med.

7. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer
A: Formand
Flemming fortalte, at han den seneste uges tid har været involveret i en længere diskussion omkring en
springers tandemstatus, da DFU’s registrerer udfyldte tandemerklæringer, så tandemmasternes
springaktivitet følges. Desværre er der enkelte klubber som desværre ikke får indsendt
tandemerklæringerne til DFU, hvilket i enkelte tilfælde så betyder, at kontoret ikke kan godkende nogle
tandemmastere, da de i administrationen ikke har de minimum 25 tandemspring om året.
Det er dog langt hovedparten af disse tandemerklæringer som returneres til DFU’s kontor fra klubberne.
B: Næstformand
Intet nyt
C: Teknisk sekretær
Intet nyt
D: Økonomisk ansvarlig
Intet nyt
E: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på elite
Intet nyt
F: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på bredde
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Jakob fortalte, at Per Frydkjær har skrevet til ham, at det netop udnævnte FS talenthold udgiftsmæssigt er
rykket til Sportsudvalgets budget, hvilket Mine tillige er informeret om.

8. Eventuelt
Slutteligt så var der stor enighed i bestyrelsen om, at man vil tilbyde den nye postcast‐serie ”Skyhooked” en
mindre donation på i alt kr. 2000 til indkøb af udstyr og dækning af løbende udgifter, hvis de ønsker at
modtage dette tilskud fra DFU.
Nikolaj tager kontakt til Michel i forbindelse med repræsentantskabsmødet, hvor Michel deltager fra NFK.

__________________
Flemming Olsson

___________________
Louise Staal‐Thomsen

___________________
Jens Pedersen

__________________
Anne Mine Møller Petersen

___________________
Anders Bang

___________________
Jakob Sparvath

Dansk Faldskærms Union – www.dfu.dk –

+45 43 26 27 77 –

dfu@dfu.dk

