Referat
Bestyrelsesmøde søndag 24. maj 2020, kl. 10 – Comwell Kolding
Til: Flemming Olsson, Jens Pedersen, Louise Staal‐Thomsen, Lærke Mogensen og Alex Ljungberg
Deltog ikke: Anders Bang, Jakob Sparvath og Stefan Olsen
Administrationen: Freja Pjetursson og Nikolaj Larsen

1. Godkendelse af sidste mødereferat
Seneste referater blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.

2. E‐mail beslutninger til referat
Ingen

3. Kort information fra administrationen
Ingen

4. Regelmæssig økonomistatus til bestyrelsesmedlemmer
Regnskabstallene pr. 30. april 2020 var vedlagt mødeindkaldelsen
Bestyrelsen havde en længere dialog omkring den økonomisk status med fokus på mistede
indtægter og aktiviteter, som ikke har været afholdt grundet Corona krisen.
Da budgetlagte aktiviteter blandt andet understøtter DFU’s udvikling og strategiarbejde, så vil
bestyrelsen udarbejde et forslag til yderligere aktiviteter for 2020, og inddrage klubberne i dette
arbejde, så DFU’s medlemmer og frivillige får mest muligt ud af 2020. Dette præsenteres på
repræsentantskabsmødet 2020, og besluttes af den nye bestyrelse.

5. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning
A. Status projekter i strategien

Projekt talent og elitestrategi, herunder:
o
Værdisæt for talent og elitestrategi
o
Kraftcenter
o
Sportsmanager
o
Reorganisering og sportsudvalget
Lærke gennemgik status for projektet og præsentationen for bestyrelsen. Projektgruppen
ønskede, at få bestyrelsen kommentarer til værdisættet for DFU’s talent‐ og elitearbejde.
Projektgruppen indarbejder de konstruktive kommentarer fra bestyrelsen, som godkendte
værdisættet.

e‐learning projektet
Louise fortalte, at Flemming Borup arbejder med videoerne til at understøtte elevuddannelsen.
Bestyrelsen har bedt Gregers om, at finde mulige e‐læringssystemer, som kan benyttes både i
forhold til elev‐ og instruktøruddannelsen.

Dansk Faldskærms Union – www.dfu.dk –

+45 43 26 27 77 –

dfu@dfu.dk

Gregers skal tage fat Flemming Borup i forhold til krav og indhold.
Bestyrelsen besluttede, at invitere IU‐formand Ditte Jacobsen med på næste bestyrelsesmøde i
forhold til status på det nye IU, e‐læring samt at give Ditte en status på DZDK.

Materielprojektet
Teknisk sekretær havde intet nyt til dette projekt.

Skydive.dk
Gregers deltog ikke i mødet, men havde sendt sine input til Nikolaj.
Det er rigtig vigtigt for bestyrelsen, at platformen bliver en støtte for DFU’s klubber, så snart der
åbnes op for elev‐ og tandemspring.
Derfor vil bestyrelsen meget gerne have tilsendt markedsføringsplanen fra Gregers, da det er
vigtigere end nogensinde, at klubberne kan få et boost af elever og tandemgæster, ovenpå den
lange Corona‐nedluk periode, hvilket har haft en stor indflydelse på DFU’s og klubbernes
økonomi.

Klubudviklingssamarbejder
Flemming fortalte, at der har været afholdt samtaler med i alt 6 klubber, og disse dialoger har
været yderst frugtbare, udviklende og konstruktive for både klubberne, Flemming og
administrationen.
Bestyrelsen vil gerne have, at administrationen tager opfølgningsmøder med disse klubber, så
dette kan komme med til DIF statusmødet til Q4.
Gregers laver yderligere aftaler med de resterende klubber.

Projekt “Kvinder i sporten” – FB kampagne
Ditte B. Winther fortsætter med sine rigtig fine FB opslag med fokus på kvinder i sporten.
Gregers har tilbudt Ditte at hjælpe til, og det er aftalt med Ditte, at hun tager fat i DFU, når/hvis
hun har brug for hjælp eller økonomi.
Derudover så mangler vi en status på det projekt, som er startet op hos DSVU med fokus på
kvinder i luftsporten med støtte for DIF’s initiativpulje.
Flemming tager kontakt til formanden for Svæveflyverforbundet Peter Eriksen.

Exit undersøgelse
Da Gregers ikke deltog på mødet, så kunne der ikke gives en status til bestyrelsen.
Gregers har planlagt at komme med et indlæg på DFU’s repræsentantskabsmøde.
Det blev aftalt på mødet, at Gregers skal sende præsentationen til Flemming og Louise inden
næste bestyrelsesmøde.
B. DFU rep. møde forberedelse – kandidater check + evt oplæg til ”nødbudget / sommer
aktivitetsplan” + evt ”corona redegørelse fra best.
DFU’s repræsentantskabsmøde er nu fastsat til fysisk afholdelse søndag d. 28. juni 2020 kl. 10,
dog under forudsætning af, at myndighederne ophæver forsamlingsforbuddet fra 10 personer –
ellers afholdes mødet virtuelt.
Bestyrelsen ønsker, at der udarbejdes et alternativt budgetforslag til repræsentantskabsmødet,
som skal aktiverer resten af 2020, hvor der er fokus på DFU’s strategipunkter, og sikre mest mulig
idræt og aktivitet for pengene.
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Bestyrelsen udarbejder en mail klubberne om at komme med input til resten af springsæson
2020. Disse input gennemgås af bestyrelsen og præsenteres på DFU’s repræsentantskabsmøde.
Bestyrelsen tager kontakt til de kandidater der har tilbudt deres kandidatur til bestyrelsen.
Nikolaj har endvidere fået accept om deltagelse fra dirigenten, samt modtagerne fortjenst‐ og
sportspokal.

C. Næste step i forbindelse med Corona‐oplukning – elever / tamdems
Vi modtog tidligere på ugen en information fra DIF, at der pt ikke var yderligere ændringer til
Specialforbundene.
Derfor afventer bestyrelsen næste information fra regeringen og sundhedsmyndighederne, som
gerne skulle være omkring 8. juni, hvor det forventes at forsamlingsforbuddet justeres yderligere
til enten 30 eller 50 personer. Her håber bestyrelsen også at indendørs idræt med kropskontakt
inkluderes, hvorfor vi så må forvente, at det så også er muligt med elev og tandemaktivitet i DFU.
Jens understreger, at der er behov for, at der ikke er krav for brug af masker ved
faldskærmsspring, da dette ikke er foreneligt med håndtering af elever.
D. DFU kontingent for klubber
Bestyrelsen afventer indtil videre, at tilbyde kontingentfritagelser for DFU’s klubber, også set i
lyset af den kompensation klubberne står overfor i forhold til regeringsindgrebet.
Klubber der har behov økonomisk tilskud bedes kontakte DFU’s administration.
E. Drøftelse af strategi (jf. Nikolajs skriv)
Bestyrelsen ønsker at aktivere klubberne yderligere i forhold til at få mest muligt ud af sæson
2020, hvorfor bestyrelsen vil bede klubberne komme med yderligere input til aktiviteter for 2020.
Budgetmidler som ikke er brugt i første halvår, samt en del elitemidler vil ikke blive brugt i 2020,
hvorfor der generelt vil være en del ubrugte midler, hvis ikke der gøres noget aktivt.
Nedenstående punkter ligger til grund for den skrivelse, som der afsendes til DFU’s klubformænd,
hvor klubberne anmodes om at komme med input nye aktiviteter til bestyrelsen, som herefter
vurderer de indkomne forslag, og præsenterer dette på repræsentantskabsmødet d. 28. juni. Den
nye bestyrelse skal så beslutte, om man vil aktivere dette nødbudget for 2020.
DFU er blandt andet udfordret af følgende punkter, som er en direkte konsekvens af CORONA
nedlukningen:

Medlemsfastholdelse (kan nok først for alvor vurderes i slutningen af sæsonen, men de
manglende elever i 1. halvår tæller jo ikke med, så vi mangler i omegnen af 1000 medlemmer).

Stor usikkerhed om genåbning af elevhold i 2020 – dette får en længere effekt på DFU’s
medlemstal

Naturligt frafald af kvinder set i lyset af ovenstående

Manglende C‐certifikatspring (sportsspring)

Generelt manglende udviklende faldskærmsaktiviteter

Fastholdelse af frivillige – DFU kan potentielt opleve et gap i forhold til instruktørelever og
fornyelse af instruktører, derfor skal frivillighed også understøttes.
Jens tilbød, at undersøge priser for leje af større fly til DFU til Jyllandsside.
F. DZDK status 2020 og mulige samarbejdsmodeller
Grundet den længere nedlukning i forbindelse med Corona, så har DZDK valgt at opsige
samarbejde for 2020, da DZDK ser sig økonomisk nødsaget til at lave en prioritering for 2020,
hvorfor samarbejde med DFU ikke vil være muligt.
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Der har desværre ikke været en forudgående dialog inden, at DZDK valgte at opsige yderligere
samarbejde for 2020.
Flemming fortalte, at han ville tage kontakt til formanden for HFK i forhold til, hvilke aftaler der er
lavet med DZDK, og hvordan DFU kan støtte klubben bedst muligt.
Derudover så vil Flemming udarbejde en skrivelse til DZDK og TBBST, hvori det præciseres at
samarbejdet er ophørt og hvad det medfører for DZDK.
Bestyrelsen udarbejder en skrivelse til DFU’s klubformænd, hvori det forklares hvad
samarbejdsophøret betyder.
G. Statusmøde med DIF ‐ Aftale hvem der deltager og hvornår
DFU’s forbundskonsulent Aske Persson, DIF har inviteret til strategi statusmøde med DFU d. 22.
juni 2020 kl. 14 i Idrættens hus. Louise, Lærke, Gregers og Nikolaj deltager fra DFU.
H: Status på medlemsdatabase og stævnelederprogram
Louise informerede omkring den nye tillægsaftale med Klubadmin, som har lavet DFU’s
medlemsdatabase, hvori næste steps i udviklingen af systemet indbefatter decentral udmelding
og registrering tandems.
Louise fortalte, at det er aftalt med Klubadmin, at klubberne pr. 31/5 kan udmelde egne
medlemmer selv.
Klubadmin fortalte, at der er flere klubber der benytter stævnelederdelen, og der er flere klubber
der er i færd med at tilkøbe stævnelederprogrammet ”Skyline”.
Programmet er bygget på DFU’s medlemsdatabase.
Bestyrelsen bad Nikolaj om at følge op på databehandleraftalerne med klubberne.

6. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer
A: Formand
Flemming informerede, at han har taget kontakt til Rasmus Fynshave, som netop har opstartet
firmaet Skydive X, og er i færd med at etablere restaurant og faciliteter på Ejstrupholm Flyveplads.
Flemming fortalte, at Skydive X gerne vil foretage tandemspring fra ØFK’s faciliteter, og der er lige
nu en fin dialog mellem parterne.
Der foreligger en lejeaftale mellem ejeren af Ejstrupholm Flyveplads og ØFK.
B: Næstformand
Louise fortalte, at hun lørdag d. 23. juni deltog på 2 modul af DIF kurset ”Strategisk ledelse”,
sammen med Lærke og Nikolaj. Alle 3 var enige om, at kurset var rigtig interessant, og gruppen
har fået en del gode input med derfra, som vi blandt andet kan benyttes ved kommende
strategiarbejde.
Derudover så informerede DIF forbundskonsulenten Aske, at DFU inviteres til kick‐of møde med
de andre specialforbund i DIF 25. juni for det videre forløb for den kommende strategiproces. Der
er en arbejdsgruppe, som har arbejdet med at evaluere den tidligere strategiproces, og Aske
fortalte, at DIF arbejder på at forenkle den kommende strategiproces, hvor der i højere grad vil
tilbydes metodefrihed.
C: Teknisk sekretær
Teknisk sekretær fortalte, at opdateringen af FB’eren udsendes til godkendelse i bestyrelsen i
løbet af juni, og vil blive publiceret efterfølgende på DFU’s hemmeside og sendt til Trafik‐,Bygge‐
og Boligstyrelsen (TBBST).
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Sluttelig fortalte Jens, at DFU har fået en ny uddannelseskontaktperson i TBBST, som hedder
Mette Sørensen. Kontoret har budt Mette velkommen og inviteret til møde i Idrættens Hus, når
det passer Mette.

D: Økonomisk ansvarlig
Deltog ikke på mødet
E: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på elite
Lærke fortalte, at Fritfalds DM (FF, FS og WS) hos FDK er flyttet til uge 33 grundet Corona
situationen, men da flytningen af DM kan have en større betydning for deltagerne, så arbejdes
der med nogle fleksible regler for deltagelse, grundet denne ekstraordinære sene flyttelse af DM.
DFU Cup afholdes fortsat hos West Jump i uge 34, og er placeret ind i mellem Fritfalds DM og DM
i 8‐way.
F: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på bredde
Deltog ikke på mødet

7. Eventuelt
Næste fysiske bestyrelsesmøde 27. juni 2020 kl. 17‐19 i forbindelse med afholdelsen af DFU’s
repræsentantskabsmøde.

8. Evaluering af møde + / ‐
Godt møde – saglige og vigtige dialoger
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