Referat
Bestyrelsesmøde mandag 2. maj 2022, kl. 19.00
Deltog: Anders Krabbenhøft, Jens Pedersen, Jørgen Funk, Louise Staal‐Thomsen og Mikkel V. Petersen –
Natascha Enoch‐Larsen og Peter Enggaard
Afbud: Søren Due‐Hansen
Administrationen: Tobias Thune Jacobsen og Nikolaj Larsen

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

2. E‐mail beslutninger til referat
Ansøgning fra Torben Glud i forhold til støtte til Blokhus Open
Bestyrelsen har modtaget en ny ansøgning fra Torben Glud i forhold til afholdelsen af Blokhus Open.
Det nuværende budget viser et mindre overskud, som Torben er lidt nervøs for ikke helt holder.
DFU’s bestyrelse har dog godkendt at yde en underskudsgaranti på op til 10.000 kr., hvis Blokhus Open mod
forventning skulle ende op med et underskud.

3. Kort information fra administrationen
A: Sekretariatsleder/sportsmanager
Ansøgning til DIF’s initiativpulje ang. støtte til World Games
12 forbund i Idrættens hus har indsendt en fælles ansøgning til DIF’s initiativpulje i forhold til støtte til
rejseudgifter samt koordinering af PR og fælles markedsføring til World Games 2022.
Status på Aversi
Nikolaj fortalte, at han er blevet ringet op af Aversi formand Emil Andreæ, hvor han og flere andre fra
bestyrelsen vil trække sig, da der er uenigheder i Aversi, hvilke retning klubben skal bevæge sig i fremover.
Derudover så har en potentiel ny formand for klubben kontaktet Nikolaj for at få en snak om
formandsrollen, og for at få lidt sparring og rådgivning. Derudover så har Nikolaj udleveret
kontaktoplysninger på DFU’s tidligere formand, så den potentielle formand for Aversi har mulighed for at
søge vejledning og råd hos Flemming. Slutteligt så har Nikolaj inviteret til et møde med vedkommende.
Sekretariatsledermøde
Nikolaj deltog på sekretariatsledermøde i sidste uge, hvor Morten Mølholm fortalte, at specialforbundenes
bestyrelser vil blive inviteret til politiske netværksgrupper i forhold til nye indsatser hos DIF. Dette vil blandt
andet være inden for klima & bæredygtighed og digitalisering, som begge er ganske interessante for DFU,
og som allerede i dag er fokusområder for DFU.
Derudover så blev det fortalt på mødet, at DIF ønsker at gøre det til en permanent løsning, at medlemmer
kan være direkte medlem af specialforbundet uden at være en del af en klub. Dette er dog ikke en løsning
DFU har valgt at åbne op for.
Tilmelding til outdoor konference
Tobias og Nikolaj har tilmeldt sig konference ”Outdoor Sports Euro 2022” i Silkeborg, som foregår 14.‐16.
september 2022. Dette er en konference som DFU er blevet anbefalet at deltage i igennem netværk i DIF.
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KDA Generalforsamling
Der blev 9. april 2022 afholdt generalforsamling hos KDA, hvor det lykkedes at få stemt DFU’s tidligere
formand Flemming Olsson ind i KDA’s bestyrelse og forretningsudvalg, som økonomiansvarlig. Peter Eriksen
(DSvU) er fratrådt, da han er kommet ind i FAI’s bestyrelse. Flemming har fortalt kontoret, at det er
lykkedes at få en reduktion på KDA‐kontingentet, hvilket betyder, at DFU i 2022 skal betale 5 kr. pr. C‐
certifikat vi har registreret pr 1. maj. Det betyder, at udgiften til KDA i 2022 vil være omkring 40.000 kr., da
vi har omkring 635 aktive springere med c‐certifikat. Dette er en post i DFU’s budget 2022, hvor vi har afsat
80.000 kr.
B: Udviklingskonsulent
Tobias informerede om følgende initiativer, som der arbejdes med lige nu.
‐ DFU’s kontor har søgt DIF’s initiativpulje om 270.000 kr. til vores VR‐projekt. 15. maj inviteres Tobias
og Nikolaj formentlig til at holde et uddybende oplæg for DIF omkring projektet.
‐ Tobias har været på besøg hos Skydive Viborg ifm. Projektet ‘Viborg luftsport‐ og naturcenter’. Tobias
har skrevet en projektplan, som efter mødet med flyvepladsen foreninger og kommunens idrætschef
tilrettes og sendes videre til politisk behandling i slutningen af måneden. Endelig plan fremsendes
naturligvis også til DFU‐bestyrelsen.
‐ Tobias og IU arbejder på en førstehjælpsuddannelse, som er målrettet de skader der typisk ses inden
for faldskærmssporten. René Hansen, som er førstehjælpsinstruktør, har været særdeles hjælpsom og
sendt et udkast til Tobias. Tobias har udarbejdet en uddannelsesplan.
‐ Tobias fremviste et eksempel på potentiel fremtidige uddannelsesmaterialer, og fortalte lidt om,
hvad det kræver, og hvordan DFU kan implementere noget lignende.
‐ Tobias deltog i stormøde med DIF og DGI omkring Bevæg Dig For Livet. Formålet med mødet var at
afklare, hvilke samfundsudfordringer og politiske strømninger projektet skal være med til at
understøtte i de kommende år.
‐ Der er kommet en del mere aktivitet på unionens Instagram. Tobias planlægger fortsat at udpege et
kommunikationsudvalg, som skal hjælpe med at fremme vores kommunikation.
‐ Tobias spurgte bestyrelsen, om de ønsker at der skal udarbejdes en samværspolitik.
Bestyrelsen ønsker at dette skal udvikles, men at der skal arbejdes med dette til aktivitetsseminaret,
hvor bestyrelsen udarbejder et oplæg, som så drøftes i fællesskab med formændene på seminaret.
‐ Nikolaj og Tobias tager på klubbesøg i indeværende måned. Følgende klubber er vendt tilbage på
vores opfordring: HLF, FDK, FKNF, Skydive Viborg, DFC, HFK.
‐ Tobias deltog i møde med friluftsrådet angående den foranstående lovgennemgang af
miljøministeriet på naturområdet, som bl.a. regulerer befolkningens adgangsforhold til naturen.
Tobias har tillige skrevet et debatindlæg om emnet. Men det efterlyses hvilken organisation der
varetager luftsportens interesser – bestyrelsen mener godt, at det kunne være KDA, da det er
parablyorganisationen for luftsporten. Derudover så lykkedes det for DIF’s næstformand Thomas
Bach, at komme ind i Friluftsrådets bestyrelse.

4. Regelmæssig økonomistatus til bestyrelsesmedlemmer og udvalg
Regnskabstal pr. 31. marts 2022 er vedlagt.
Nikolaj havde vedlagt seneste regnskabstal og nævnte kort tidligere, at der vil være en besparelse på
posten ”KDA‐kontingent” på ca 50%, da DFU kun skal betale 40.000 kr i 2022.
Ellers er der fortsat ikke afholdt mange udgifter i regnskabet, men flere aktiviteter er flyttet eller der er
ansøgt om AU‐tilskud via AU‐formanden.
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5. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning
A: DFU’s bestyrelsesseminar
Det planlagte bestyrelsesseminar 24.‐25. juni falder sammen med DM‐ugen.
Derfor har bestyrelsen besluttet at afholde bestyrelsesseminaret om lørdag d. 25. juni, hvor efteråret skal
planlægges, herunder en plan for aktivitetsseminaret i oktober, status på strategien etc.
Kontoret finder et passende sted i Jylland, evt. Århus.
B: DFU 60 år
13. marts 2023 fylder DFU 60 år og det skal naturligvis fejres.
OFC har tidligere tilbudt at stå for afholdelsen af et jubilæumsstævne, hvilket Nikolaj tager en dialog med
OFC omkring, så de tidligere planer så småt kan startes op. DFU inviterer til 60‐års jubilæum i Idrættens hus
mandag d. 13. marts 2023. Planerne for de to events vendes ligeledes på bestyrelsesseminaret.
C: IU og bestyrelsens beslutning på FDK’s ansøgning om AFF‐ og Tandemeksaminer hos FDK
FDK har ansøgt DFU’s bestyrelsen om at ændre AFF‐ og tandem‐examinerstrukturen, så FDK fremover selv
vil kunne uddanne AFF‐instruktører og tandemmastere. Dette har været vendt i DFU’s bestyrelsen og der
har været afholdt 2 møder med IU og DFU’s nuværende AFF‐ og tandemeksaminers, hvor der har været
dialoger for/imod og afstemme forventninger, hvis forslaget fra FDK skulle kunne gennemføres. En af
punkterne, som er vigtige for DFU er ”Good governance”, dvs. hvordan sikre vi, at FDK er 100% objektive i
uddannelsen af egne medlemmer, som skal arbejde for klubben. Beslutningen, som skal testes af, bliver at
FDK gør en person parat til at blive AFF‐evaluator, som så skal godkendes DFU eksaminers.
Dette betyder, at der ikke ændres på strukturen for DFU tandemdelen, da de netop nu er i færd med at
ændre strukturen med 2 tandemmastere og 2 evaluatorer. På AFF‐delen så skal der uddannes 2 evaluatorer
hos FDK, hvor det med stor sandsynlighed bliver Thomas Thorndahl, som bliver den første evaluatorer.
Denne strukturændring skal tillige opdateres i FB’eren, og der er fortsat lidt småopgaver, som bestyrelsen
skal inddrage i de overvejelser der ligger i implementeringen af den nye økonomiske struktur i DFU.
D: Beslutning i forhold til ansøgningen fra Christian Bahn‐Larsen og Christian Katballe
Årets AFF‐instruktøruddannelse var planlagt til at blive afviklet i Sevilla, men da vejrudsigterne så yderst
tvivlsomme ud, så valgte AFF‐eksaminers derfor at flytte afviklingen af uddannelsen til Danmark, nærmere
bestemt West Jump. Dette har desværre medført, at uddannelsen er blevet betydelig dyrere for de 2
nyuddannede AFF‐instruktører. Derfor har de ansøgt bestyrelsen, om at DFU dækker hele eller en del af
differencen mellem udgifterne til springene i Spanien og prisen hos West Jump. Samlet blev det en
merudgift på mere end 16.000 kr. for de to springere.
Bestyrelsen har valgt at afslå ansøgningen, og vil derfor ikke dække disse ekstra udgifter som AFF‐
instruktørerne har haft i forbindelse med deres uddannelse. Denne udgift bør være et klubanliggende, og
kommer som udgangspunkt ikke resten af DFU til gode. Hvis bestyrelsen skulle støtte dette, så ville det
tillige skabe præcedens for fremtidige lignende sager.
E: DM Ugen (uge 25) – DFU’s deltagelse med stand
DIF har givet alle specialforbundene en mulighed for at være synlige på lokationerne i forbindelse med DM‐
ugen i uge 25 i Aalborg. Dette har DFU takket ja til, og Freja vil stå for koordineringen af dette med en
nærliggende klub, hvor vi blandt andet vil forsøge med vores VR‐briller. Ligeledes vil der blive afholdt
Idrætskonference i 22.‐23. juni under DM ugen, hvor kontoret vil deltage. Der vil endvidere blive afholdt et
VIP‐arrangement for formænd og de administrative ledere fredag d. 24. juni i Aalborg.
F: Besøg fra Trafikstyrelsen
Anders Madsen og den nye kontaktperson, Martin Junge Thorsen, fra Trafikstyrelsen vil komme til DFU’s
kontor i Idrættens hus tirsdag d. 10. maj 2022, hvor det årlige ordinære tilsyn vil blive afholdt. Nikolaj har
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flere gange forespurgt, hvem der kan deltage fra bestyrelsen. Da dette primært ligger inden for DFU’s
tekniske sekretærs resortområde, så vil det være mest logisk at Jens deltager, men da det er en arbejdsdag,
så kan Jens godt deltage på mødet med Trafikstyrelsen, hvis bestyrelsen vil frikøbe Jens for denne
arbejdsdag. Dog blev det besluttet, at DFU’s økonomisk ansvarlig Jørgen Funk deltager i mødet og Jens
holder sig parat, hvis der er spørgsmål, som han skal svare på.

6. Evt. opfølgning på DFU’s projekter
A: Status på Klubadmin
Jens fortalte, at han har udviklet en automatisk proces for udsendelse af regninger til klubberne for
elevblanketter, jævnfør den nye trappemodelordning der blev præsenteret for klubberne på
repræsentantskabsmødet i marts måned 2022.
B: Skydive.dk og markedsføringsinitiativer
Nikolaj fortalte, at administrationen har færdiggjort SEO‐teksterne til Morten Leth Leth, som herefter vil
gøre dem parat til Skydive. Morten Leth Leth tager herefter dialogen med Christian Wanscher, hvis firma
står for den teknisk support af Skydive.dk. Næste led i den proces er så, at klubberne skal til at strømline
deres hjemmeside, så de taler sammen med Skydive.dk.
Derfor er det aftalt med Morten Leth Leth, at han gør en ”one pager” parat til klubbesøgene, som Tobias og
Nikolaj skal foretage i 2022.

7. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer
A: Formand
Louise fortalte, at der er DIF årsmøde i weekenden, hvor Louise deltager fredag/lørdag og Tobias og Nikolaj
deltager lørdag.
B: Næstformand
Deltog ikke på mødet
C: Teknisk sekretær
Jens fortalte, at der er aftalt møde omkring den forstående opdatering af Faldskærms Bestemmelser
(FB’eren) i næste uge med Instruktør‐ og Sikkerheds Udvalget (ISU), hvor også Tobias deltager.
D: Økonomisk ansvarlig
Forlod mødet tidligere på aftenen.
E: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på elite
Krabbe fortalte, at der afholdes Kraftcenter og udviklingstræning for Præcision i kommende weekend hos
Varde Faldskærmsklub (VAF).
Derudover så ses der lidt udfordringer i VAF lige, da tankanlægget, som Shell tidligere supporterede på
Esbjerg lufthavn, bliver nedlagt. Det gør at der akut skal findes en anden tankløsning for VAF, ellers vil det
betyde, at der skal flyves til Kolding eller Stauning for at tanke, og dette kan så true med lukning af
aktiviteterne hos VAF.
Sluttelig fortalte Krabbe, at der er møde i morgen tirsdag d. 3. maj 2022 omkring afviklingen af DFU DM
både i forhold til selve afholdelsen (opstart og afslutning af konkurrencerne) samt om der skal være en
OPEN for udenlandske springere.
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F: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på bredde
Mikkel fortalte, at han har givet støtte til lidt coaching af FS og FF springere og hold på baggrund af nogle
ekstraordinære ansøgninger derfra.

8. Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag 13. juni kl. 17.
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