Referat
Bestyrelsesmøde fredag 15. november 2019, kl. 18
Tilstede: Flemming Olsson, Jakob Sparvath, Jens Pedersen og Lærke Mogensen – Stefan Olsen og Alex
Ljungberg
Afbud: Anders Bang og Louise Staal‐Thomsen
Administrationen: Gregers Gatzwiller og Nikolaj Larsen

1. Godkendelse af sidste mødereferat
Seneste referat var vedlagt, men blev ikke underskrevet, da det ikke var alle der havde gennemgået
referatet. Underskrives ved næste fysiske møde.

2. E‐mail beslutninger til referat
Ingen

3. Kort information fra administrationen
A: Sekretariatsleder
Nikolaj gave en status på punkterne nedenfor.
DIF DM ugen 2021
Der arbejdes i DIF på at lave en samlende DM uge for alle specialforbundene under DIF. Denne uge vil blive
afholdt i uge 25 i 2021. DFU har været indkaldt til møde med DIF, hvor det blev skitseret, at denne uge vil
blive afholdt i Aalborg, og med stor sandsynlighed også i 2022. DFU har meldt tilbage til DIF, at vi er rigtig
positive i forhold til initiativet. Bestyrelsen har bedt Nikolaj deltage i planlægningen og informere løbende.
Status på Rusland
Igennem længere tid har der været stort fokus på Rusland og deres udfordringer med systematisk doping,
hvilket både WADA og DIF mener skal sanktioneres. Derfor har DFU været i tvivl om unionens deltagelse
ved Mondial 2020 i Rusland, og hvordan DIF stiller sig i forhold til eventuel DFU deltagelse. Nikolaj har
mødtes med DIF direktør Morten Mølholm, som fortæller DFU, at DIF ikke ønsker at eliteudøvere bliver
gidsler i det politiske spil. Dette understreges også ved, at den afholdelsen af Mondial 2020 har været
planlagt inden seneste udvikling i sagen omkring manipulation af den data, som er blevet fremvist for
WADA.
Møde med TBBST
Nikolaj havde tilsynsmøde med Niels Essemann, Trafik,‐ Bygge‐ og Boligstyrelsen (TBBST) d. 10. november
2019 i idrættens hus. Udover det ordinære tilsyn, så havde DFU også et ønske om, at få tilladelse til at teste
optrækssystemer, som alternativ til flyver. Denne løsning skal, i første omgang, være med til at øge
præcisionsmiljøets træningsmuligheder, men på længere sigt også give den almindelige springere
skærmflyvningskompetencer et løft. TBBST er yderst positive overfor dette spændende projekt, som også
understøtte DFU som Grønt Forbund. DFU inkluderer de praktisk erfaringer, som DHPU har i forhold til brug
af optræk, samt deres beskrivelser af brug af optræk til brug for opdatering af DFU’s regler.
Studentermedhjælper
Gregers og Nikolaj har afholdt samtaler med 3 spændende kandidater til jobbet som DFU’s nye
studentermedhjælp. Det er planen, at DFU’s nye ansatte skal aflaste med de praktiske opgaver i
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administrationen, så Gregers og primært Nikolaj kan få allokeret tid til opfyldelse af DFU’s strategipunkter.
DFU’s nye ansatte hedder Freja Pjetursson, og starter allerede med deltagelse i fundraiserkurset 30/11‐
1/12‐2019. Administrationen modtog i alt 11 ansøgninger til stillingen.
Strategimøde med DIF – 25. november
Der er aftalt strategistatusmøde med Anne Birgitte Madsen, DIF konsulent. Nikolaj opdaterer skabelonen
og fremsender til bestyrelsens kommentering. Herefter sendes skabelonen til Anne Birgitte. Skabelonen
danner grundlag for dialogerne på mødet, og fremviser de tiltag DFU har taget i seneste periode.
B: Markedsføringskonsulenten
Intet nyt

4. Regelmæssig økonomistatus til bestyrelsesmedlemmer og udvalg
Regnskabstal pr. 31. oktober 2019 samt regnskabsestimat for 2019 var vedlagt mødeindkaldelsen.
På baggrund af de seneste regnskabstal, så understregede bestyrelsen, at medlemsvækst skal være en
prioritet i 2020, da kontingentindtægterne ses faldende.
Nikolaj vurderer dog, at DFU vil komme ud med et overskud på omkring 100.000 kr., som det ser ud i
forhold til de udgifter og indtægter der er registreret. Dette er primært drevet af større indtægter på salg af
blanketter, samt budgetterede udgifter der ikke er realiseret. Bestyrelsen ønsker dog, at afsætte midler til
gratis elevspring i december, samt udgifter til etablering af arbejdspladsen for DFU’s nye ansatte.
Udgifterne tages fra bestyrelsens dispositionskonto.

5. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning
A: Kraftcenter og træningsmiljøer – samle bredde‐ og talentprojekterne under SU
Bestyrelsen er efter længere dialoger enige om, at man vil foreslå at træningsmiljø udskrives af strategien,
men at der arbejdes videre med kraftcenter, som en centralt del af udviklingen af disciplinerne i DFU.
Bestyrelsen har aftalt, at der arbejdes videre med disse tanker på bestyrelsesseminaret i januar. De
forløbelige tanker præsenteres for formændene på formands‐ og budgetmødet.
Bestyrelsen ønsker tillige, at inddrage disciplinrepræsentanterne i evalueringen af projekterne.
B: Egenbetaling v. DFU støttede aktiviteter
SU formanden ønsker en mere ensretning i forhold til egenbetaling ved DFU aktiviteter.
Der er bred enighed om, at ved DFU støttet aktivitet, så må klubben ikke opkræve stævnegebyrer, men
naturligvis må klubben tage penge for campingområde, mad og lignende.
Flemming laver et sæt principper for egenbetaling ved DFU støttet aktiviteter, og deler dette med
bestyrelsen, som herefter diskuteres og besluttes. Herefter publiceres disse principper med klubberne, så
det bliver synligt for alle.
Endvidere er bestyrelsen enige om, at en DFU støttet aktivitet, som ender op med et overskud for den
afholdende klub, beholder klubben dette overskud, og det anbefales, at klubben benytter disse midler til
blandt andet optimering af faciliteter eller grej.
C: Forslag om at rykke bestyrelsesseminar til januar 2020 – med fokus på strategien i 2020
Louise og Lærke har forslået bestyrelsen, at fremrykke bestyrelsesseminaret til januar 2020, så der sættes
yderligere fokus på strategien i 2020. Endvidere holdes der fast i et bestyrelsesseminar senere på året, når
den nye bestyrelse er kommet på plads efter repræsentantskabsmødet i marts 2020.
Nikolaj booker et passende sted centralt i Danmark, hvor bestyrelsen kan være i en weekend.
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D: DM 2020
Bestyrelsen har et ønske om, at samle henholdsvis fritfalds‐ og skærmflyvningsdisciplinerne og 8‐way hver
for sig, så ikke der afholdes DM’er på flere forskellige lokationer, så DFU’s tilskud samles og bruges mest
hensigtsmæssigt.
Bestyrelsen er derfor enige om, at DM i fritfald (FF og FS) afholdes hos FDK, skærmflyvning (CP og
præcision) tilbydes til DZDK og 8‐way udbydes til alle klubberne, og vil blive besluttet efterfølgende.
E: DZDKs ønske om at være med på skydive.dk
Bestyrelsen har besluttet, at man i første omgang ikke vil tilbyde DZDK, at komme med på portalen, da
bestyrelsen vil, at det nye setup skal fungere for de af DFU’s klubber, som ønsker at være med.
Når portalen og markedsføringen er igangsat, så vil bestyrelsen vurdere om DZDK skal tilbydes at komme
med på portalen.
F: Evaluering af aktivitetsseminar
Bestyrelsen er fortsat at fastholde afholdelsen af aktivitetsseminaret, men ønsker en lidt fastere styring og
formen for seminaret skal afklares inden mødet. Endvidere vil resultatet kunne forbedres, hvis klubberne
har et klart overblik over formål og indhold, og kan møde forberedte op til seminaret.
Evalueringer som deltagerne kom med i slutninger af seminaret vil endvidere blive brugt til næste års
seminar.
G: DFU budget 2020
Bestyrelsen gennemgik og justerede det fremsendte budget, som var udsendt inden møde. Dette budget er
udfærdiget på baggrund af de mange input på aktivitetsseminaret.
Bestyrelsen har på baggrund af dette års regnskabsestimat, samt de ekstraordinære udgifter der er
forbundet med deltagelsen ved Mondial i Rusland, godkendt et budgetunderskud på omkring 430.000 kr.
Budgettet præsenteres for klubberne på Formands‐ og budgetmødet, og udsendes og publiceres
efterfølgende.

6. Opfølgning på aftalte opgaver
A: Status på medlemsdatabase og stævnelederprogram
Intet nyt siden mødet 6. november 2019.

7. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer
A: Formand
Havde følgende informationspunkter.
Flemming deltager på Friluftsrådets strategimøde, som DFU er inviteret til, og som afholdes mandag 19/11.
Endvidere fortalte Flemming, at DIF’s budget for 2020 nu er blevet godkendt.
Sluttelig sagde Flemming, at han har bedt Nikolaj om, at tilmelde de bestyrelsesmedlemmer til de DIF
bestyrelseskurser, som de enkelte medlemmer ønskede.
B: Næstformand
Deltog ikke
C: Teknisk sekretær
Intet nyt
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D: Økonomisk ansvarlig
Deltog ikke
E: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på elite
Intet nyt
F: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på bredde
Intet nyt

8. Eventuelt
Intet til dette punkt.

__________________
Flemming Olsson

___________________
Jens Pedersen

__________________
Lærke Mogensen

___________________
Jakob Sparvath
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