Mødeindkaldelse
Bestyrelsesmøde mandag 24. juni 2019, kl. 18 ‐ SKYPE
Til: Anders Bang, Flemming Olsson, Jakob Sparvath, Jens Pedersen, Louise Staal‐Thomsen og Lærke
Mogensen – Stefan Olsen og Alex Ljungberg
Administrationen: Gregers Gatzwiller

1. Godkendelse af sidste mødereferat
Seneste referat er vedlagt
‐ Referat godkendt og underskrives ved næste bestyrelsesmøde
2. E‐mail beslutninger til referat
‐ Ingen e‐mailbeslutninger på mødet
3. Kort information fra administrationen
A: Sekretariatsleder
B: Markedsføringskonsulenten
Gregers informerede om, at Jens nu har gjort Onboarding beskederne automatiseret. Gregers gav desuden
en status på skydive.dk. Hjemmesiden er oppe at køre og der kommer henvendelser. Vi er lykkedes med at
få ca. 4000 besøgende ind på hjemmesiden og 2000 har klikket sig ind på ”book et spring”. Der er
udfordringer mht. at klubberne skal indtaste deres tandemtider og aktivere gavekortfunktionen. Gregers er
i jævnlig dialog med de involverede klubber. Fremadrettet vil Alex rykke sin klub, HLF. Flemming tager med
til næste fysiske møde med de involverede.
Ellers vil bestyrelsen kigge hjemmesiden igennem og komme med feedback til Gregers.
DZDK vil gerne være med på den nye hjemmeside, men det er projektet og bestyrelsen ikke klar til endnu.
4. Regelmæssig økonomistatus til bestyrelsesmedlemmer og udvalg
Regnskabstal pr. 31. maj 2019 er vedlagt.
Langsom start i forbrug på discipliner og udvalg. Flot salg på indtægtsdelen. Elevkontingent mangler andet
kvartals fakturering.
5. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning
A: DFU Strategi – herunder opfølgning fra statusmøde med DIF og status på spor‐3 (Flemming og Lærke)
God balance mellem DIF og DFU’s opfattelse af strategien og hvor vi befinder os. Vi er generelt godt med.
Bestyrelsen vil aktivere klubberne til at byde ind med indhold til strategien. Nikolaj koordinerer et
mødetidspunkt for næste møde med DIF.
B: Opstart af planlægning af aktivitetsseminar 2019 – herunder dialog omkring fremtidig tilskud/støtte
Det skal drøftes på et fysisk møde, som det eneste punkt på agendaen på bestyrelsesmødet d. 20 august.
C: Soldaterprojekt – status
Kontoret arbejder videre med konceptudvikling, snakker med DIF og soldaterprojektet. Kontoret involverer
desuden bestyrelsen for at få sparring, når det bliver aktuelt.
6. Opfølgning på aftalte opgaver
A: Status på medlemsdatabase og stævnelederprogram
Det går fremad. Det forventes at være klar til august/september. Ift. IU‐årsmødet laver Jens en
emneindsamling i bestyrelsen til. HER MANGLER INDHOLDET. Det er vigtigt at Udtjeks‐registreringer
kommer med.
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Anden runde forventes at være klar til instruktørårsmødet. Nikolaj, Louise, Jens og evt. Gregers skal snakke
sammen om. Instruktørerne skal inddrages.
Mangler indsamling af punkter til Instruktør årsmøde fra bestyrelse og øvrige udvalg
7. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer
A: Formand
Statusmøde med DZDK. Der kommer et særskilt referat. Ellers besøgte Flemming Blokhus præc
konkurrence, som var en stor succes – stor ros til Torben Glud for at stable det på benene.
B: Næstformand
C: Teknisk sekretær
På baggrund af en ansøgning, vil Jens undersøge mulighederne for at gøre det muligt for mennesker med et
fysisk handicap/invalide, kan komme til at springe i faldskærm
D: Økonomisk ansvarlig
E: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på elite
Stefan og Lærke brainstormer på mulighederne med e‐learning. Vender tilbage så snart som muligt. Håber
på august inden bestyrelsesmødet.
F: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på bredde
Begge freefly breddeprojekter er udgået i år. Freefly og AU snakker alternative muligheder.
8. Eventuelt
Alex foreslår muligheden for at lave en elevmentorordning som Skydive Viborg har. Alex får det på
dagsordenen til næste møde.
9. Evaluering af møde + / ‐
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