Referat
Bestyrelsesmøde torsdag 20. februar 2020, kl. 19 (Skype)
Deltog: Flemming Olsson, Jakob Sparvath, Jens Pedersen, Louise Staal‐Thomsen og Lærke Mogensen –
Stefan Olsen og Alex Ljungberg
Afbud: Anders Bang,
Administrationen: Gregers Gatzwiller

1. Godkendelse af sidste mødereferat
Seneste referat er vedlagt
Medbringes til næste fysiske møde til underskrivelse

2. E‐mail beslutninger til referat
Godkendelse af DIF lån
Bestyrelsen har godkendt at kautionere for DIF‐lånet til FKNF i forbindelse med indkøbet af deres flyver
Bestyrelsen har modtaget en ansøgning til Lokalunionsfonden fra Varde Faldskærmsunion
Dette punkt er sat på dagsordenen til næste møde.
Bestyrelsen har modtaget en ansøgning til Lokalunionsfonden
Denne ansøgning er godkendt til støtte til breddeholdet Team AwesomeRawsome fra Odense
Faldskærmscenter.

3. Kort information fra administrationen
A: Markedsføringskonsulenten
Bestyrelsen spurgte til den fælles medlemsundersøgelse om ”Kvinder i luftsporten”.
Gregers kontakter Perle, som er ansvarlig for undersøgelsen, for at få en status på projektet.

4. Regelmæssig økonomistatus til bestyrelsesmedlemmer og udvalg
Regnskabstal pr. 31. december 2019 er vedlagt.
Regnskabstallene er godkendt

5. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning
A: Egenbetaling og honorar, oplæg var vedlagt mødeindkaldelsen
Oplægget blev godkendt af bestyrelsen, dog skal godtgørelse til coaches være en mulighed og ikke et krav.
Lærke indarbejder disse justeringer. Oplægget deles efterfølgende blandt relevante parter.
B: Rep.møde 2020
Bestyrelsen gennemgik de forskellige poster der er på valg til repræsentantskabsmødet. Det opleves at der
er flere personer i spil til de ledige bestyrelsesposter.
Vi har modtaget tilkendegivelser fra eksisterende medlemmer af udvalg, dirigent og revisorer om at de
ønsker at fortsætte deres tillidshverv.
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C: Prioritering af tilskud og projekter 2020
Bestyrelsen har besluttet, at der fremadrettet løbende gives status på de forskellige projekter, som er
igangsat på baggrund af strategien. Dette er for at sikre, at bestyrelsen hele tiden er opdateret på hvad
status er i strategi‐projekterne.

6. Opfølgning på aftalte opgaver
A: Status på medlemsdatabase og stævnelederprogram
Jens og Louise gav en status. I 2020 er fokus på at få tandemblanketten og udmeldelsesblanketten gjort
automatisk. Det var tillige et ønske til instruktørårsmødet.

7. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer
A: Formand
Har været til møde med vedrørende ny aftale med Dropzone Denmark(DZDK). Aftalen er i hovedpunkter
godkendt mellem parterne, og der er en gensidig ønske om at vi skal arbejde videre, dog ønsker DZDK mere
fleksibilitet ift. instruktør konverteringer, som var et stort problem i 2019.
DZDK ønsker at være med på den nye platform www.skydive.dk. Bestyrelsen har dog besluttet, at dette
først vil blive aktuelt, når klubberne for alvor, er kommet i gang på siden.
Administrationsbidraget fjernes i den kommende aftale, men de instruktører, som bliver en del af DZDK
skal så til gengæld betale almindeligt DFU kontingent i den periode, hvor de er ansatte hos DZDK.
Bestyrelsen forventer, at aftalen ligger klar til repræsentantskabsmødet.
Der vil blive lagt op til en 2‐årig aftale med en gensidig mulighed for tidligere udtrædelse.
B: Næstformand
Intet nyt
C: Teknisk sekretær
Arbejdet med de kommende FB‐ændringer vil blive distribueret til bestyrelsen i løbet af marts måned,
hvorefter bestyrelsen skal godkende ændringerne.
Det er aftalt, at bestyrelsen lægger op til en vedtægtsændring, som skal være med til at fastholde en
demokratisk rettighed til de små klubber, så ikke store klubber bliver for magtfulde og får for mange
stemmer. Jens og Flemming laver et oplæg.
E: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på elite
Lærke fortalt, at DFU’s tøjsponsor, Newline, er blevet opkørt af Hummel, med hvem vi har dialoger pt.
SU‐formanden og DFU’s sekretariatsleder har været til møde i ISC (International Skydive Commitee). Det
var et godt møde i Rusland, samt rigtig brugbart med netværke på tværs af nationer.
Lærke fortalte slutteligt, at der er meget arbejde i SU‐posten. Derfor foreslås det at den nye suppleant eller
næstformanden skal hjælpe med dette arbejdet, hvilket der arbejdes videre med, når den nye bestyrelse er
på plads.
F: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på bredde
Det er aftalt med DFC, at de kan afholde et præcisionsarrangement, som erstatning for
vikingemesterskabet, hvor de kan få op til 4000kr i støtte mod bilag. Den oprindelige støtte til
vikingemesterskabet, er rykket med arrangementet til HLF. Dette er en udgift, som ikke er budgetlagt, men
bestyrelsen finder pengene i løbet af sæsonen.
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Årsgodkendelsen til de to præcisionsrigs er tillige heller ikke i budget 2020, men bestyrelsen vil finde en
budgetmæssig løsning på udgiften.

___________________
Flemming Olsson

___________________
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__________________
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___________________
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