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Referat 
Bestyrelsesmøde mandag 30. juli 2018, kl. 18-21 

 
 
Deltog: Anders Bang, Anne Mine Møller Petersen, Flemming Olsson, Jakob Sparvath, Louise Staal-Thomsen 
og Stefan Olsen 
Deltog ikke: Dorte Vilsgaard og Jens Pedersen,  
Administrationen: Nikolaj Larsen 

 
 
1. Godkendelse af sidste mødereferat 
Referatet fra bestyrelsesmøde 2. juli 2018 blev godkendt og underskrevet. 
 
2. E-mail beslutninger til referat 
Godkendelse af faldskærmskursus til DIF’s næstformand Hans Natorp 
27. juni godkendte formand og næstformand, at DFU’s bestyrelse tilbyder DIF’s næstformand Hans Natorp 
et faldskærmskurset hos Skydive Viborg. Udgiften tages fra bestyrelsens dispositionskonto. 
 
Godkendelse af indstilling af Steen Riis-Petersen som AFF-eksaminer 
Bestyrelsen godkendte 30. juni 2018, at Steen Riis-Petersen indstilles som ny AFF-eksaminer sammen med 
Rasmus Thomsen. 
 
Godkendelse af NFK’s ansøgning om støttekroner til storflystævne 20-24. juli. 
Bestyrelsen godkendte 6. juli 2018, at NFK’s støttes med op 10.000 kr. for afholdelse storflystævne til 
dækning af færgeflyvning. Efterfølgende er udgifter til færgeflyvningen endt på 6.000 kr. 
Udgiften tages fra bestyrelsens dispositionskonto. 
 
Ændring af afviklingen af præcisions- og wingsuit DM 
SU-formanden informerede d. 6. juli 2018 bestyrelsen om ændringen af afviklingen af DM i 2018. 
FF, FS DM (uge 27) samt WS DM (uge36) afholdes hos FDK.  
CP DM (uge 35) og præcisions DM (uge 27) afholdes hos NJFK.  
De oprindelige tilskud bibeholdes. Endvidere afholdes FS 8-way DM (uge 34) hos FDK. 
 
Ansøgning om støtte til Danmarks Idrætsforbunds Venner  
Bestyrelsen besluttede 9. juli 2018 ikke at støtte ansøgningen fra Danmarks Idrætsforbunds venner. 
Flemming sender brev på vegne af DFU til foreningen. 
 
 
2a. E-mail dialoger som ikke er besluttet 
Ansøgning om ekstrastøtte til afviklingen af WOWS hos FDK i juni 2018 
Bestyrelsen har modtaget en ekstra ansøgning fra WS SU rep. om ekstra støtte til afviklingen af WOWS, 
som, blev afholdt 1.-3. juni 2018. Bestyrelsen har bedt om yderligere dokumentation i forhold til liftlister og 
deltagerantal. Derfor afventer beslutningen til dokumentationen er modtaget. 
 
 
3. Kort information fra administrationen 
A: Sekretariatsleder 
Nikolaj fortalte, at han netop er kommet retur fra ferie, samt at der ligger en del mails samt udbetalinger, 
som skal håndteres. 
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4. Regelmæssig økonomistatus til bestyrelsesmedlemmer og udvalg 
Regnskabstal pr. 30. juni 2018 var vedlagt mødeindkaldelsen. 
Bestyrelsen spurgte ind til, hvor en af administrations konti udviser et større underskud. Nikolaj fortalte, at 
de fleste udgifter i administrationen kører på denne konto, men Nikolaj vil optil næste bestyrelsesmøde 
gennemgå konto 21000 i forhold til eventuelle fejlposteringer, og præsenterer dette på mødet. Betalingen 
for det store parti metalvinger er blandt konteret på denne konto. 
 
 
5. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning 
A: DFU’s Strategi - Status og opfølgning på aktioner, herunder status på Tour de DK, spørgeskema og 
analyse 
Bestyrelsen kan nu udsende spørgeskemaerne til de respektive klubber, som de enkelte 
bestyrelsesmedlemmer skal besøge jf. den tidligere aftalte plan. 
Senest 20. september skal de enkelte bestyrelsesmedlemmer har udsendt spørgeskemaerne og foretaget 
de enkelte klubbesøg, så denne analyse kan benyttes på aktivitetsseminaret i 6.-7. oktober. 
 
B: Konvertering fra USPA 
Flemming fortalte, at der pågår en længere dialog mellem instruktørudvalget (IU) og bestyrelsen 
vedrørende konvertering af elever fra blandt andet USPA til DFU’s system. 
Derfor vil IU nu præcisere over for hele DFU’s instruktørstab, at alle konverteringer fremadrettet kun 
foretages af Claus Larsen fra IU. 
 
C: Opfølgning på sagen omkring Jan Dahl 
I forbindelse med Jan Dahl’s ophold i USA har han begået og tilstået et omfattende tyveri 
af faldskærmsudstyr, hvorefter en del af dette udstyr er blevet solgt videre her i Danmark siden august 
2016. 
Bestyrelsen aftalte, at formanden sender et brev til Jan Dahl hurtigst muligt, hvori det beskrives, at Jan 
bedes redegøre for hele sagen. På baggrund af denne redegørelse vil bestyrelsen træffe sin afgørelse, i 
forhold til hvilke skridt der skal tages i forhold til Jan Dahl.  
 
D: DFU´s anti mobning og chikane politik 
Bestyrelsen er på det seneste blev opmærksomme på, at dialoger og omgangstoner kan være upassende i 
klubberne og på springpladser. Denne omgangstone kan til tider være rå og kan have karakter af mobning 
eller chikane med seksuelle undertoner, hvilket bestyrelsen finder helt uacceptabelt. 
Derfor har bestyrelsen besluttet at udarbejde en politik omkring dette. Oplægget deles internt til 
kommentering. Herefter beslutter bestyrelsen, hvordan politikken kommunikeres. 
 
E: Politik om instruktører vs. narkotiske stoffer / alkohol 
Det har været diskuteret, hvordan vi i DFU håndterer viden omkring brugen af alkohol og stoffer blandt 
DFU’s instruktører. 
Bestyrelsen understreger, at der er nul tolerance i forhold til at være påvirke af stoffer eller alkohol, når en 
instruktør har virke. Dette er endvidere præciseret i FB’en. Hvis det erfares, at en instruktør eller springer 
er påvirket af enten stoffer eller alkohol, så skal den pågældende indberettes omgående. 
Der er dog enighed om, at hvad den enkelte springer gør i deres fritid, kan bestyrelsen ikke blande sig i. 

 
F: Swoop Challenge 2018 
Der afholdes Swoop Challenge i København 24.-25. august på Peblinge sø.  
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Bestyrelsen er blevet kontaktet af arrangørerne af eventen i København, om DFU ønsker at være en del af 
arrangementet. Dette tilbud vil bestyrelsen sende videre til DFU’s klubber, om der er frivillige i klubberne, 
som ønsker, at lave reklame for deres klub i forbindelse med Swoop Challenge arrangementet. 
Flemming tager kontakt til Michael Lassen, og fortæller ham, at DFU ikke laver et koordineret indslag i 
København. 
 
G: Besøg af DIF’s bestyrelse i HLF 
1.september er DIF’s bestyrelse + partnere inviteret til åbent hus-dag på Holstebro-Lindtorp Flyveplads 
(HLF) fra kl. 13. Det er foreningerne på flyvepladsen, som har taget initiativ til denne dag, hvor foreningerne 
vil fremvise mangfoldigheden i luftsportsaktiviterne til DIF’s bestyrelse, borgmestrene i Skive og Holstebro 
samt nøglepersoner fra kommunerne. Derudover arbejdes der på at invitere pressen til arrangementet. 
Stefan fra bestyrelsen deltager, og Louise vil lige vurdere om hun ikke også kommer. Derudover deltager 
formanden for HLF naturligvis, og DFU’s administration vil ligeledes gerne prioritere at deltage. 
Dette vil betyde en mindre udgift til DFU i forbindelse med arrangementet.  
Denne udgift tages fra dispositionskontoen. 

 
 
6. Opfølgning på aftalte opgaver 
A: Status på medlemsdatabase og stævnelederprogram 
Der er ikke noget at berette siden sidste møde. 
 
 
7. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer 
A: Formand 
Flemming har talt med Dennis Werenskiold, som fortæller, at KDA-huset er ved at blive solgt, hvilket er 
rigtig glædeligt. Derudover fortalte Flemming, at der fortsat er enighed mellem DSVU, DHPU og DFU om, at 
der fortsat arbejdes henimod at KDA minimeres mest muligt, så kontingentet kan sænkes til et minimum. 
 
Slutteligt fortalte Flemming, at han var i FDK for at åbne og lukke FF og FS DM, og konstaterede, at der 
generelt mangler deltagere til de nationale konkurrencer, hvilket er rigtig ærgerligt. Det er vigtigt, at dette 
italesættes ved kommende dialoger med klubber og disciplinansvarlige. 
 
B: Næstformand 
Louise foreslår, at der udarbejdes et stillingsopslag til SU-formandsposten, da Mine stopper forår 2019, når 
hun er på valg til repræsentantskabsmødet i marts. Stillingsopslaget færdiggøres så det kan præsenteres på 
de kommende klubbesøg. 
 
C: Teknisk sekretær 
Deltog ikke på mødet. 
 
D: Økonomisk ansvarlig 
Anders har igennem en længere periode arbejdet med en alternativ økonomisk struktur for DFU, som ikke 
ligner den nuværende støttestruktur. Disse beregninger og oplægget præsenteres på næste 
bestyrelsesmøde. 
 
E: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på elite 
Mine har udsendt en invitation til udvalgte springere om at deltage i DFU’s visionsbanken til et kommende 
analysearbejde i forhold til fremadrettet strategiarbejdet, og har allerede modtaget flere positive 
tilkendegivelser fra en del af springerne inden for disciplinerne. 
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NJFK har rettet henvendelse til Mine i forhold til en potentiel risiko for aflysning af CP DM, da vandstanden i 
NJFK’s swoop pond er meget lav, grundet den lange periode med sol og varme. 
Hvis ikke det lykkedes at finde en løsning med ekstra vand, så vil DFU’s bestyrelse opfordre til at der findes 
en alternativ konkurrencedag. 
 
F: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på bredde 
Intet nyt 
 
 
8. Eventuelt 
Stefan efterlyste en dato for, hvornår DFU’s formands- og budgetmødet afholdes i 2018.  
Nikolaj fortalte, at mødet afholdes lørdag d. 17. november 2018 et centralt sted i landet.  
 
Derudover spurgte Stefan, hvem der kommer fra bestyrelsen, når DM i 8-way hos FDK skal åbnes. 
Konkurrencen afholdes 25.-26. august.  
Flemming vil gerne stå for åbningen af konkurrencen, hvis det passer med hans kalender. 
 
Nikolaj fortalte, at weekenden 6.-7. oktober 2018 er afsat til DFU’s aktivitetsseminar. 
Det undersøges om det er muligt at afholde i Idrættens hus i Brøndby. 
 
Odense Faldskærms Center (OFC) har forespurgt, om de må ændre en budgetlagt aktivitet fra angle-camp 
til udtjeksweekend. Bestyrelsen godkendt dette på mødet. 
 
Bestyrelsen har modtaget en ansøgning fra WJ, om dækning af udgifter i forbindelse med transport af 
præcisionsmadrassen til Skive. Madrassen ligger pt. i OFC.  
Bestyrelsen har imødekommet ansøgningen fra WJ, og udgiften tages fra dispositionskontoen. 
 
  
9. Evaluering af møde + / - 
Alle var enige om at det har været et godt møde, samt at der er behov for flere fysiske møder. 
 
Næste møde 
Tirsdag d. 11. september kl. 18-21 hos OFC. 
 
 
 
__________________ ___________________   
Flemming Olsson  Louise Staal-Thomsen   
 
 
__________________ ___________________  ___________________  
Anne Mine Møller Petersen Anders Bang   Jakob Sparvath 
 


