Referat – MS Teamsmøde
Bestyrelsesmøde mandag 4. april 2022, kl. 17.00
Til: Anders Krabbenhøft, Jens Pedersen, Jørgen Funk, Louise Staal‐Thomsen og Søren Due‐Hansen –
Natascha Enoch‐Larsen og Peter Enggaard
Afbud: Mikkel V. Petersen og Tobias Thune Jacobsen
Administrationen: Nikolaj Larsen

1. Godkendelse af sidste mødereferat
Seneste referat var vedlagt mødeindkaldelsen, men manglede et input til emne fra teknisk sekretær.

2. E‐mail beslutninger til referat
Bestyrelsen godkendte d. 28. marts 2022 ansøgningen fra Peter Dam, Præcision AU‐repræsentant om at få
udskiftet de to reserveskærme i præcisionslånesættene. Begge reserveskærme skal udskiftes da de i 2022
ryger for alderskravet. Udgiften tages fra bestyrelsens dispositionskonto.

3. Kort information fra administrationen
A: Sekretariatsleder/sportsmanager
 Tobias, Louise og Nikolaj har afholdt møde DIF’s bestyrelsesmedlem Rikke Rønholt. Mødet var rigtig
fint møde med en god, inspirerende og uformel dialog om de ting der arbejdes med i DIF og DFU
netop nu. Rikke har en god profil i forhold til de emner som fylder lidt i DFU, herunder vores fokus på
digitalisering, samt at arbejde målrettet med sociale initiativer som grønt forbund og
soldaterprojektet.
 Strategi – Nikolaj fortalte, at han har sat gang i at formalisere arbejdet omkring nationale trænere i
DFU. I strategiens spor 4, ønsker DFU at arbejde målrettet med udviklingen af nationale trænere, så
derfor ønsker vi at inddrage erfaringerne fra præcisionsprojektet, Freestyle/Freefly og CP projektet
som er iværksat i 2022 i strategiarbejdet.
 Strategi – Herudover så er Nikolaj tillige startet op på det indledende arbejde omkring, hvordan man
bliver dommer inden for de enkelte discipliner, så dette kan blive en uddannelse, hvor det er synligt,
hvad der skal til. Sportsudvalget ønsker at inddrager erfaringer fra både Danmark, de nordiske lande
og evt. ISC netværket.
 Slutteligt fortalte Nikolaj, at der arbejdes på at skabe lidt fokus og opmærksomhed på World Games,
hvor DFU også sender 2 piloter inden for Canopy Piloting. World Games afholdes i juli 2022 i
Birmingham, US – her er DFU blandt de omkring 5‐7 specialforbund der er inviteret.
B: Udviklingskonsulent
‐ Tobias deltog ikke ved mødet, men havde delt lidt information op til mødet.
Der er udsendt spørgeskema til kursusdeltagere til evaluering af instruktørforkusus 2022.
‐ Tobias har afholdt møde med flere personer hos DIF vedrørende projektplanen for Skydive Viborg. DIF
er begejstrede og bakker op om projektet, og vil gerne hjælpe i processen.
‐ I forlængelse af strategispor 1 så er der netop dsendt spørgeskema til klubbestyrelser vedrørende
input til en ny økonomisk model, som skal testes i 2023. Svarfrist er sat til d. 1. juni.
‐ Forleden lagde kontoret en historie op på vores instagram med nogle flyers, som vi havde til overs.
Der var straks et par klubber, som meldte sig, og vi har sendt en håndfuld afsted. Der virker til, at
være efterspørgsel på markedsføringsartikler som flyers og plakater. Nikolaj og Tobias har talt lidt
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om at lave nogle generiske flyers/plakater, som klubberne kan bestille hos DFU. Det er relativt hurtigt
og nemt at skifte et klubnavn eller en adresse på en eksisterende flyer.

4. Regelmæssig økonomistatus til bestyrelsesmedlemmer og udvalg
Ingen nye regnskabstal for 2022, men Nikolaj fortalte, at sæsonen fortsat ikke er rigtig er kommet i gang,
hvorfor der fortsat ikke ses så mange udgifter.

5. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning
A: Afholdelse af DFU’s store møder i 2022 ‐ Aktivitetsseminar og Formands‐ og budgetmøde ‐ dato og sted.
På baggrund af de input de modtog under repræsentantskabsmødet i marts måned, så er bestyrelsen enige
om, at der ikke vil være fokus på de detaljerede aktiviteter for 2023, men mere de overordnede linjer og
aktiviteter som der skal fokuseres på i 2023, primært set i forhold til strategien. Seminaret afholdes 8.‐9.
oktober i Idrættens hus.
Bestyrelsen besluttede, at Formands‐ og budgetmøde afholdes lørdag d. 19. november 2022 via MS Teams,
men at bestyrelsen fysisk mødes d. 18.‐19. november et sted centralt i Danmark. Nikolaj booker.
B: Bestyrelsesseminar 2022
For at få afsat tid til at større emner og opgaver i efteråret og forår 2023, samt overordnet planlægning og
formålet med aktivitetsseminaret i oktober 2022, så har bestyrelsen aftalt at afholde bestyrelsesseminar.
Derfor afsætte d. 24.‐25. juni 2022, hvor administrationen finder et passende sted centralt i Danmark til
afholdelse af DFU’s bestyrelsesweekend. I er alle velkomne til at sende emner eller input til indholdet af de
to dage, så vil Louise og administrationen udarbejdet en plan for de to dage.
C: Diskussion omkring udmeldingen fra Aversi omkring aktiviteter og deltagere
Bestyrelsen er helt enige om, at DFU naturligvis ikke kan acceptere, at Aversi vælger at udelukke et DFU
medlem uden nogen specifik grund.
I DFU skal vi alle være meget opmærksomme på, at udelukkelse af medlemmer kan negativt understøtte en
krænkende eller ekskluderende kultur, når klubber afviser springere adgang til springpladsen uden en helt
specifik begrundelse.
Bestyrelsen ønsker at understøtte et ligeværdigt fællesskab i Dansk Faldskærms Union, hvor der er plads til
alle og respekt for forskellighed. Naturligvis skal der være respekt for hinanden, når vi omgås hinanden og
det er et faktum, at vi tit er mange springere på samme sted eller tit er vi tæt sammen, så hvis vi oplever at
folk træder ved siden af eller opfører sig dårligt, så skal vi kunne tale med hinanden omkring dette, og kan
det ikke løses, så må det eskaleres via instruktører, klubberne eller via DFU’s trivselsansvarlige.
Tobias og Nikolaj tager punktet med på klubbesøget i Aversi, og økonomiansvarlige Jørgen Funk sagde, at
han ønsker at deltage på mødet, hvis det passer ind i hans kalender.
D: Opfølgning på pkt. fra forrige møde omkring forslaget fra FDK vedr. uddannelse af eksaminers hos dem
herunder forslag til et møde med IU og DFU’s nuværende eksaminers
Ditte er vendt tilbage med en respons fra DFU’s eksaminers, hvor der ikke er en umiddelbart positiv
holdning til FDK’s forslag.
IU og eksaminers mener blandt andet, at forslaget fra FDK på længere sigt kan udfordre den generelle
frivillighed, og der kan potentielt være nogle sikkerhedsperspektiver forbundet med at give FDK mulighed
for at uddanne egne AFF‐instruktører og tandemmastere.
Bestyrelsen understreger, hvis DFU’s frivillige kræfter kan sikre, at vi ikke forlader sæson 2022 med
potentielle tandemmastere eller AFF‐instruktører, som ikke har kunne komme til eksamen, grundet
udfordringer der kan relateres til frivillighed, så vil FDK ikke være relevant.
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Bestyrelsen er dog enige om, at IU naturligvis skal ind over det sikkerhedsmæssige aspekt, og vil indkalde til
et møde med alle parter, hvilket vil være DFU’s administration, teknisk sekretær, DFU’s formand, formand
for IU Ditte Jacobsen, Thomas Thorndahl og de forskellige eksaminers, hvor emnet vil være en dialog
omkring ny mulig struktur for uddannelse af kommende AFF‐instruktører og tandemmastere.
E: Ansøgning fra Christian Bahn‐Larsen I forhold til AFF‐instruktøruddannelse, og den merudgift dette har
været for de to deltagere
Årets AFF‐instruktøruddannelse var planlagt til at blive afviklet i Sevilla, men da vejrudsigterne så yderst
tvivlsomme ud, så valgte AFF‐eksaminers derfor at flytte afviklingen af uddannelsen til Danmark, nærmere
bestemt West Jump. Dette har desværre medført, at uddannelsen er blevet betydelig dyrere for de 2
nyuddannede AFF‐instruktører. Derfor har de ansøgt bestyrelsen, om at DFU dækker hele eller en del af
differencen mellem udgifterne til springene i Spanien og prisen hos West Jump. Samlet blev det en
merudgift på mere end 16.000 kr. for de to springere.
Derfor blev bestyrelsen enige om at støtte de nyudklækkede AFF‐instruktører – men vil i første omgang
opfordre springerne/klubberne til at ansøge hos kommunen først, da kommune typisk understøtte frivillig
uddannelse. Herefter vil bestyrelsen vurdere, hvad der ydes af ekstra tilskud fra unionen. Der er dog
enighed om, at fremover så bør uddannelsen bør foregå i Danmark, da vejrliget i næsten lige så høj grad
kan være skidt i udlandet som i Danmark.

6. Evt. opfølgning på DFU’s projekter
A: Status på Klubadmin
Jens fortalte, at han er i færd med at udvikle et regnskabsmodul i Klubadmin, som tager højde for DFU’s nye
trappemodel, og som så udsende mails med faktura med løbende intervaller til klubberne.
Ellers havde Jens ikke yderligere.
B: Skydive.dk og markedsføringsinitiativer
Kontoret har nu færdiggjort alle SEO teksterne, og delt teksterne med Morten Leth Leth til videre
behandling, så de kan blive implementeret på Skydive.dk, og næste fase i forhold til arbejdet med
markedsføringen kan iværksættes.

7. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer
A: Formand
Morten Rudi fra NFK’s bestyrelse har sendt et forslag til bestyrelsen i forhold til den kommende
økonomiske struktur. Bestyrelsen inddrager forslaget, når der skal arbejdes med en ny økonomisk struktur,
som skal testes i 2023.
Louise opfordrede til, at I hver isæt sender emner til bestyrelsesseminaret til Nikolaj, hvor vi så samler
dette til programmet for weekenden.
Formanden deltog i sidste uge i info‐mødet med DIF, hvor punkterne omhandlede den nyligt udsendte
diversitetsundersøgelse og Ukraine‐problematikken.
Slutteligt spurgte Louise om der er nogen i bestyrelsen, som ønsker at deltage på DIF’s årsmøde 7. maj – i
så fald skal I gøre Nikolaj opmærksom på dette.
B: Næstformand
Søren fortalte, at han deltog på sidelinjen i forbindelse med udviklingscampen hos præcision, og fortalte, at
det virkede til, at det var en rigtig god sæsonstart, hvor Eileen Burmester deltog som træner, hvor hun
filmede alle spring, og coachede de enkelte springere.
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C: Teknisk sekretær
Teknisk sekretær havde ikke rigtig noget nyt, men var forbi i forbindelse med AFF instruktøruddannelsen,
og det var en fin oplevelse.
D: Økonomisk ansvarlig
Intet nyt
E: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på elite
Krabbe og Nikolaj deltog i møde med Pernille Kaiser (FF SU repræsentant) og freestyle elitespringerne
Timmi Thomsen og Emil Kristensen i forhold til at få afklaret og afstemt de sidste af forventninger til
hinanden og Freestyle projektet for 2022. Det var et fint møde, hvor vi alle nu arbejder frem imod en
spændende og udviklende sæson.
F: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på bredde
Deltog ikke

8. Eventuelt
Næste møde mandag d. 2. maj kl. 17.00
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