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Referat 
Bestyrelsesmøde fredag 20. august 2021, kl. 17.00 

 
 
Tilstede: Anders Krabbenhøft, Jørgen Funk, Louise Staal-Thomsen, Mikkel V. Petersen, og Søren Due-
Hansen – Natascha Enoch-Larsen og Peter Enggaard 
Ikke tilstede: Jens Pedersen  
Administrationen: Freja Pjetursson, Nikolaj Larsen og Tobias Jacobsen   
 
 
1. Godkendelse af sidste mødereferat 
Referatet fra seneste møde blev godkendt. 
 
 
2. E-mail beslutninger til referat 
Bestyrelsen besluttede at afvise ansøgningen om støtte fra West Jump til færgeflyvning fra Tyskland i 
forbindelse med DFU Mix Cup. Der blev yderligere fortalt, at WJ var nødsaget til at låne et andet fly end det 
der i første omgang var hensigten grundet dette fly var til reparation. WJ ville dele udgiften med NJFK i 
Aars, hvilket endte med at blive FDK’s Grand Caravan der blev benyttet ved DFU Mix Cup. 
 
Bestyrelsen besluttede at ansøgning om støtte fra Aversi til færgeflyvning i forbindelse med Craze Boogie 
blev godkendt med støtte op til 10.000 kr. i færgeflyvning, men dette blev ikke nødvendigt, da Aversi ikke 
gjorde brug af dette. 
 
 
3. Kort information fra administrationen 
A: Sekretariatsleder/sportsmanager 
Nikolaj mindede bestyrelsen om at der fortsat er mulighed for at deltage i forskellige DIF-kurser for 
bestyrelsesmedlemmer i specialforbundene i efteråret og foråret.  
Nikolaj fortalte, at den nye udviklingskonsulent Tobias Jacobsen er startet d. 2. august og han har taget 
godt fat med en masse gode idéer og tanker.  
Der blev fortalt at DFU’s DIF-konsulent, Aske, har sagt sit job op, hvorfor DFU skal have en ny DIF-konsulent. 
Det kan dog i den forbindelse være, at den nye DIF-konsulent bliver Pernille som både Nikolaj og Tobias har 
mødt og arbejdet sammen med tidligere.   
Nikolaj berettede om, at der har været udfordringer med at finde frivillige til at hjælpe med at afvikle DM i 
CP i NJFK. Der skal nemlig bruges en del hænder og dommere til at hjælpe med at afvikle eventet. I den 
forbindelse blev det også diskuteret, om der fremadrettet skal være en ambulance til DM da der potentielt 
kan forekomme skader og ulykkestilfælde. Det blev fortalt, at det koster 35.000-40.000 kr. for at have en 
ambulance stående i 3-4 dage. Natacha fortalte, at en anden mulighed kunne være Hjemmeværnet eller 
Civilforsvaret da de har kompetencerne. Nikolaj vil undersøge det videre.  
Til sidst fortalte Nikolaj om processen om VM i Rusland, hvor der har været administrative udfordringer 
med den russiske ambassade i forhold til udleveringen af visum til landsholdsspringerne. Han har sendt 
feedback om forløbet til både organisatorerne og den russiske ambassade.  Nikolaj meddelte, at 
administrationen havde spurgt wingsuit landsholdet om de ville tage en takeover på Instagram, imens de 
var afsted, som havde fungeret rigtig godt. I fire dage stod Jonas Borum for at dele historier, stemningen og 
resultater med DFU’s følgere direkte fra VM i Rusland. 
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B: Udviklingskonsulent 
Tobias introducerede sig selv for bestyrelsen, og fortalte om at han har glædede sig til at starte og er blevet 
taget godt i mod af de andre to på kontoret. Yderligere berettede han om, at han har været nede og besøge 
FDK og hilst på en masse frivillige for at få et indblik i klublivet i faldskærmssporten.  
 
C: Studentermedhjælper 
Freja berettede om, at hun snart starter på praktik i Odense og vil komme ind på kontoret de dage, hun 
ikke er på skolebænken.  
 
 
4. Regelmæssig økonomistatus til bestyrelsesmedlemmer og udvalg 
Regnskabstallene pr. 31. juni 2021 var vedlagt mødeindkaldelsen. Generelt ser det rigtig fornuftigt ud med 
regnskabet.  
 
 
5. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning 
A: Møde med DIF’s bestyrelsesmedlem 
Det blev besluttet at forslå mødet om fredagen før strategi- og aktivitetsseminariet som forløber d. 2.-3. 
oktober.  
 
B: Afstemning af bestyrelsesarbejdet i DFU 
Bestyrelsen aftalte, hvordan man vil samarbejde internt, og hvordan ansvaret er fordelt mellem dem. De 
aftalte at mødes første mandag i hver måned på teams kl. 20:00.  
 
C: Lokale til afholdelse Instruktørseminaret 
Det blev fortalt, at DFU ikke har fået mulighed for at låne de lokaler vi plejer grundet nye regler og 
retningslinjer på kasernerne pga. COVID-19. Derfor har Tobias har været ude og hente tilbud fra efterskoler, 
vandrehjem og højskoler, men uden held i forhold til det ønskede tidspunkt. Bestyrelsen besluttede fortsat 
at afholde eventet november, og alternativ foregå i Idrættens Hus medmindre andet bliver muligt. Tobias 
begynder derfor at udvide søgningen til ikke kun at foregå i midten af Danmark. 
 
D: Ansøgning om midler til coach omkostninger til tunnel DM 
Bestyrelsen besluttede at ansøgningen blev godkendt og støttet med 12.000kr. DFU vil dermed dække 
Joeys rejse- og opholdsomkostninger samt bespisning. De springere som vil gøre brug af hans kompetencer, 
skal derfor kun betale for træningstiderne med ham.  
 
E: Bevilling til NJFK til at fylde ponden med vand til DM 
Bestyrelsen besluttede at ansøgningen blev godkendt og støttet med 15.000kr. 
 
 
6. Opfølgning på DFU’s projekter 
A: Status på medlemsdatabase og stævnelederprogram 
Formanden fortalte, at der er lavet en projektplan for det fremadrettede arbejde med klubadmin og der 
afventes en kontrakt fra Jens. Yderligere fortalte formanden, at der kommer nogle systemændringer med 
NemID, hvorfor dette vil medvirke at driften skal opdateres. I den forbindelse fortalte næstformanden, at 
han har sendt rettelser i forhold til det nye online system med tandemerklæringer, da det ikke opdateres 
når man går fra 17 til 18 år. 
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7. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer 
A: Formand 
Først fortalte formanden, at hende og Tobias har deltaget i et møde med DIF om at klimakompensation. 
Der er flere specialforbund som har udfordringer med bæredygtighed, og derfor ser DIF et stort potentiale. 
Fra DFU’s side fremlagde man idéen om at plante en skov, hvor DIF har styringen og de enkelte forbund 
selv har ansvaret for at finde ud af hvordan man hver især skal bidrage.  
DIF vender det i egne rækker og indkalder til næste møde. 
 
Derefter italesatte formanden, at den 4-årige periode, når man vælges ind i IU, måske skal ændres. 
Fremadrettet skal der identificeres hvilke ansvarsområder, der skal være i IU i forhold til at gøre driften 
mindre. Hertil vil Tobias være til rådighed for at aflaste udvalget.  
 
B: Næstformand 
Søren havde ikke yderligere at fortælle. 
 
C: Teknisk sekretær 
Deltog ikke på mødet. 
 
D: Økonomisk ansvarlig 
Jørgen havde ikke yderligere at fortælle. 
 
E: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på elite 
Anders fortalte, at han har snakket med landsholdspringere tilhørende Kraftcenter Vest og Kraftcenter Øst 
og KC koordinator Helle om mulig udtagelsesstruktur til efteråret. Den endelig beslutning om datoer og 
struktur vedtages af Anders og sportsmanageren, Nikolaj.  
 
F: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på bredde. 
Mikkel berettede om, at strukturen for hvem og hvordan man bliver valgt ind i AU-udvalget, skal 
omtænkes, da der mangler frivillige på posterne. Yderligere fortalte Mikkel at der i FDKs springferie uge 
blev arrangeret freefly organizing i hverdagene, hvor alle med udtjek kunne komme og være med. Der blev 
lavet en masse spring med forskellige deltagere i løbet af ugen. Der vil blive forsøgt få flere aktiviteter med 
FF organizing i kalenderen i år.  
 
Suppleanterne havde ikke yderligere at fortælle.   
 
 
8. Eventuelt 
Formands- og budgetmøde 
Bestyrelsen diskuterede om ikke, at formands- og budgetmødet fremadrettet skal afholdes før strategi- og 
aktivitetsseminariet. Dette vil bestyrelse tage dialoger omkring den næste periode. 
Nikolaj pre-booker Munkebjerg Hotel til formands- og budgetmøde 2021.  
 
Støjtal 
Nogle klubber har strenge restriktioner på støj, hvorfor der er brug for nye certifikater. Det vil der arbejdes 
videre med det under spor 3.  
 
Indberetning 
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IU vil bruge noget tid på at ændre hele hændelsesindberetningssystemet samt håndteringen af alvorlige 
ulykker, da man er overbevist, om at ikke alle kommer frem, og det er yderst vigtigt for hele tiden at højne 
sikkerheden og læringsniveauet i Danmark, at man får disse indberetninger ind.  


