Referat
Bestyrelsesmøde mandag 5. september 2022, kl. 20.00
Tilstede: Anders Krabbenhøft, Jens Pedersen, Jørgen Funk, Louise Staal‐Thomsen, Mikkel V. Petersen og
Søren Due‐Hansen
Administrationen: Tobias Thune Jacobsen og Nikolaj Larsen

1. Godkendelse af sidste mødereferat
Seneste referat blev godkendt.
2. E‐mail beslutninger til referat
Ingen
3. Kort information fra administrationen
A: Sekretariatsleder/sportsmanager
 Nikolaj fortalte, at der netop har været afholdt strategistatusmødet med DIF. Mødet forløb rigtig
godt, og var rigtig konstruktivt. Det er dejligt at fornemme, at DIF’s strategikonsulent støtter DFU i
den proces, der er sat i gang, både i forhold til projekter som strategien har afstedkommet, men også
de øvrige fokusområder, som kontoret har sat i gang sideløbende, hvor både VR projektet og klima
og bæredygtighed, generelt vil komme til at fylde mere og mere inden for idrættens verden.
Derudover så har vi aftalt med Christian Kierkegaard, at vi løbende vurderer, om der er noget, som
skal ændres i forhold til strategien.
 Nikolaj gav en generel info fra sekretariatet, og startede med at fortælle, at DFU’s
studentermedhjælper Freja Pjetursson desværre har valgt at sige op, og har sidste arbejdsdag 30/9‐
2022. Freja er netop blevet færdig med sin kandidat på idrætsstudiet, og ønsker et job, som
modsvarer hendes uddannelse. Kontoret har været utrolig glade for al den hjælp Freja har bidraget
med.
Derudover så fortalte Nikolaj, at han igennem netværket for direktører og sekretariatsledere, så har
DFU nu blevet godkendt som NGO via Google, hvilket betyder, at vi får adgang til Google workspace,
og de programmer og services dette indbefatter. Derfor vil Nikolaj besøge Kano & Kajak, som har
benyttet dette i årevis, så DFU kan drage bedst mulig fordel af dette.
 Slutteligt fortalte Nikolaj, at han arbejder lidt med tankerne om, at der indkøbes en DFU trailer til
præcisionsudstyret, som lige nu ligger på lager i et BoxIT lokale, som DFU betaler 800‐900 kr. i leje
for pr. måned, og der skal lejes en bil hver gang udstyret skal transporteres.
Derfor ville det måske være en ide med en trailer med faste sider, hvor vi samtidigt kan lave reklame
for DFU, Skydive.dk eller lignende. Indkøbet skal dog være udgiftsneutralt for DFU’s regnskab, så der
skal findes fonde til dækning af udgiften.
B: Udviklingskonsulent
‐ Tobias fortalte, at han i løbet af sommeren har foretaget to klubbesøg hos FDK, hvor han har haft
nogle gode dialoger med DFU medlemmerne, blandt andet med FDK’s SoMe ekspert.
‐ Herefter gav Tobias en status på, hvor langt han er kommet med e‐læring projektet. Tobias kunne
fortælle, at han har deltaget i en arbejdsdag i DIFs e‐læringsnetværk, har afholdt møde med IU, haft
en arbejdsdag med Flemming Borup Andersen, er i færd med at færdiggøre storyboards som skal
danne grundlag for de e‐læringsmoduler der skal udvikles.
I den forbindelse, så vil Tobias sende en stor tak til Flemming for hans engagement.
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‐

Som led i DFU’s strategi, så er der udsendt en medlemsundersøgelse vedrørende trivsel og
respektfulde fællesskaber, og Tobias fortalte, at der indtil videre er modtaget 65 besvarelser. Han
har i den forbindelse afholdt møde med Maiken (DIF) omkring samværdspolitik, og er nu i færd med
at udarbejde et oplæg til workshoppen på udviklingsseminaret.
På nuværende tidspunkt er der nok respondenter til, at Tobias kan arbejde videre med de input der
er kommet. Dog foreslog Mikkel, at Tobias kan vælge at genudsende undersøgelsen i de interne FB
medlemsgrupper for at få lidt flere input med.

‐

Tobias har haft en dialog med DIF’s jurister for at høre, hvilke aflønningsmuligheder for DFU’s
frivillige, der kunne være interessante, og støtte DFU’s udvikling. Dette er generelt et område, som
DIF idrætten bliver nødt til at kigge ind, da frivilligheden udfordres af det kommercielle marked og
ikke mindst af den samfundstendens der ses i 2022. Sekretariatet kigger yderligere ind i dette og
tage nogle dialoger internt i DIF, så der kan udarbejdes et oplæg til klubberne, som gerne skulle ende
med en skriftlig vejledning.

‐

Nikolaj og Tobias deltog ved Sportstech festival 1. september i København
DIF havde inviteret DFU med til festivalen, som blev afholdt i Valby. Indlæggene understøttede
mange af de tiltag, som netop er sat i gang i DFU.

‐

Tobias fortalte, at han netop har udsendt indbydelse til instruktøreksamen, som afholdes 28.‐30.
oktober, og eksamen tager udgangspunkt i den nuværende FB’er, og ikke den kommende FB’er, som
fortsat mangler de sidste opdateringer fra MU.

‐

Slutteligt fortalte Tobias, at kontoret har til hensigt at genintroducere DFU’s nyhedsbrev, som vil
blive udsendt i slutningen af hvert kvartal således marts, juni, september, december.
Nyhedsbrevet vil indeholde forskellige artikler, info og nyttig viden til medlemmerne.

4. Regelmæssig økonomistatus til bestyrelsesmedlemmer og udvalg
Regnskabstal pr. 31. juli 2022 var vedlagt mødeindkaldelsen.
Nikolaj fortalte, at DFU vil i 2022 sparer ca 70.‐75.000 kr på KDA kontingentet, da DFU betalte for meget i
2021, og differencen er modregnet i dette års kontingent.
Derudover fortalte Nikolaj, at DFU fremover skal betale ca 20.‐30.000 kr om året i KDA kontingent.
Generelt så forudser Nikolaj, at den øgede inflation vil kunne få en betydning for DFU og klubberne, blandt
andet på fuel‐priserne, hvorfor denne regning vil blive sendt videre til DFU’s medlemmer i form af højere
springpriserne, men de generelle betydelig højere forbrugerpriser kan smitte af på folks købekraft.
Endvidere fortalte Nikolaj, at der er brugt en del midler på markedsføring i 2022 – hvoraf halvdelen er brugt
på Google markedsføring, men derudover så er der brugt en del midler på tilretning og udbygning af
Skydive.dk, sammen med Morten Leth Leth og Christian Wanscher, som står bag udviklingen af DFU.DK og
Skydive.dk.
Til sidst fortalte Nikolaj, at det er aftalt med Hans Oksen, som arrangerer DM i tunnel, og AU formanden, at
AU tildeler yderligere støtte til tunnelkonkurrencen, så deltagergebyret holdes nede på 1.200 kr. Grundet
de øgede el‐priser i Tyskkand, så har tunnelen i Berlin ændret deres priser signifikant, hvorfor der var behov
for at gøre noget, så der kommer flest mulige deltagere. Igennem de seneste par år har denne konkurrence
tiltrukket en masse deltagere, hvorfor det er vigtigt at prisen for deltagelse ikke fordobles.

5. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning
A: Udviklingsseminar 2022 i Idrættens hus herunder dialog omkring oplæg til ny økonomisk struktur
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Som aftalt på bestyrelsesseminaret, så skulle Mikkel og Søren præsenterede et oplæg i forhold til
kommende AU puljemidler, som skal være en del af grundlaget for budget 2023.
Oplægget går primært på, at midler og pulje skal støtte medlems‐, klub‐ og springudvikling jf rammer sat af
AU. Det blev aftalt, at næstformanden arbejder videre på oplægget i forhold de input der kom på mødet, og
sender derefter oplægget til Tobias, Nikolaj og Louise.
B: Jubilæum 2023 herunder nyt DFU logo
 Nikolaj har afholdt møde med OFC omkring tanker og ideer om jubilæumsstævnet i 2023.
Jubilæumsstævnet vil som udgangspunkt blive afholdt i uge 32 i 2023.
 DFU logo – bestyrelsen gennemgik de indkomne forslag og har bedt kontoret om at tage kontakt til
en professionel grafiker for at arbejde videre med de bedste input.
 Nikolaj foreslog også, at man bør kigge DFU vision igennem og give den et brush‐up, så den afspejler
DFU anno 2022, og kigger 5‐10 år frem. Det blev aftalt, at der vil blive arbejdet med visionen i
forbindelse med næste strategi.
C: Tandemexamineruddannelsen – drøftelse af IU’s oplæg til udgifter der ses i år
Bestyrelsen har modtaget et oplæg fra IU i forhold til de udgifter, som de ser for resten af 2022, hvilket vil
betyde, at der er behov for lidt ekstra til førelse af midler, som vil ligge i omegnen af 25.000 kr. Bestyrelsen
godkendte den ekstra støtte til IU i 2022. Nikolaj skriver til IU’s formand. Midlerne tages fra bestyrelsens
dispositionskonto.
D: Præsentation af VR‐projektet
DFU har modtaget en bevilling fra DIF i forhold til udvikling af et VR univers. Tobias præsenterede tankerne
bag ansøgningen, som både er uddannelse, gaming og 3D til brug i markedsføringsøjemed. Videoerne som
skal benyttes til VR projektet, kan tillige benyttes til det arbejde, som der lige nu ses i
uddannelsesmateriale. Der skal afholdes møde med vigtige interessenter i Idrættens Hus, som Christian
Kierkegaard vil sætte op med relevante parter.
E: Status på årets FB opdateringer
Der mangler fortsat opdateringerne fra Materiel Udvalget (MU), hvorfor IU vil afholde instruktøreksamen i
forhold til den gamle FB. Men der bør tages en dialog med IU, hvordan vi fremadrettet kan tilrettelægge FB
opdateringen bedre og mere fordelagtig i forhold til instruktørkurset og eksamen, så ikke opdateringen
bliver så sporadisk.
F: Mail vedr. høring af udkast til tillæg til Miljøstyrelsens vejledning om støj fra flyvepladser samt udkast til
miljøvurdering af tillægget.
Denne høring vurderes ikke, at være relevant for DFU, da vi er undtaget på side 6.
Opgaven med at få lavet en ny støjmåling blandt de danske klubber er ikke iværksat endnu, som Jens
forelagde klubformændene på repræsentantskabsmødet. Støjmålingen afventer primært Kolding
Faldskærmsklub, som arbejder med at få sig en ny flyver.
G: Ansøgning til lokalunionsfonden –
Bestyrelsen har modtaget en ansøgning fra Holstebro Faldskærmsklub vedrørende et udtjeksprojekt til
klubbens medlemmer.
Bestyrelsen afviste ansøgningen til lokalunionsfonden, da man mener, at ansøgningen falder lidt uden for
fondens formål. Men bestyrelsen vil bede Nikolaj skrive til klubben, og henvise dem til at ansøge AU midler,
og vedlægger anvisningen til, hvordan der ansøges om AU‐midler på DFU’s hjemmeside.
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H: Ansøgning fra de klubber der stod bag den fælles elevuge i Jylland
Aktiviteten var en stor succes, men medførte et samlet underskud på 79 tkr., som skal deles mellem de
deltagende klubber.
Formanden for NJFK fortæller, at det generelt er en underskudsforretning at flyve med elever.
Bestyrelsen valgte at godkende, at DFU yder 10.000 kr yderligere i tilskud, men samtidigt skal klubberne
have at vide, at der fremover skal der tages højde for at lave en bedre planlægning og udarbejde et
realistisk budget. Midlerne tages fra bestyrelsens dispositionskonto.

6. Evt. opfølgning på DFU’s projekter
A: Status på Klubadmin
Jens fortalte, at klubbernes piloter nu kan registreres i Klubadmin, da dette har været et ønske fra
klubberne. Derfor vil dette blive præsenteret på udviklingsseminaret for klubberne, så alle DFU’s piloter
kan blive registreret i systemet.
B: Skydive.dk og markedsføringsinitiativer
Se under økonomiafsnittet.
7. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer inkl. info fra klubber og discipliner
A: Formand
Louise fortalte, at det årlige DIF budgetmøde afholdes 7.‐8. oktober i Idrættens hus, men Louise har
desværre ikke mulighed for at deltage, men spurgte DFU’s økonomisk ansvarlige om han kan deltage,
hvilket han lige skal vurdere.
Derudover så skal der afholdes jubilæumsreception for Nikolaj, som netop har haft 10 års jubilæum i DFU.
Det blev aftalt, at receptionen afholdes i forbindelse med udviklingsseminar, lørdag aften kl. 18‐20.
B: Næstformand
De danske mesterskaber i Canopy Piloting (CP) er netop afviklet hos NJFK med stor succes, fortalte Søren.
Men understregede, at klubben ønsker at holde en pause med at være vært for DM i CP, da denne
konkurrence trækker for mange veksler i klubben. Der skal bruges mange frivillige ressourcer på afviklingen
af konkurrence, og det vurderes, at der samlet skal bruges 20 frivillige for at køre konkurrencen.
C: Teknisk sekretær
Intet nyt
D: Økonomisk ansvarlig
Intet nyt
E: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på elite
Anders fortalte, at der har været lidt fokus i Sportsudvalget på de udgifter der ses, når vi skal afholde
konkurrencer. Det er igennem de seneste år blevet rigtig dyrt at afholde DM konkurrencer, og det er svære
at finde frivillige til konkurrencerne. Derfor har vi forhørt os hos DZDK omkring afholdelse af fritfalds DM og
CP DM i 2023.
F: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på bredde
Mikkel fortalte, at han har valgt at prioritere nogle AU‐midler til støtte til Tunnel DM, så tilmeldingsgebyret
holdes nede på 1.200 kr. Mikkel havde fået en forespørgsel fra Hans Oksen, som arrangerer konkurrencen,
da priserne i Berlin er stukket lidt af grundet de højere energipriser.
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Derudover fortalte Mikkel, at han vil sende de træningsplaner, som er en del af strategispor 3 til nogle
udpeget personer til kommentering. Mikkel har vendt dette med Tobias, som har foreslået en fast skabelon
eller ramme, så der kommenteres i et fast format, så det er lettere at arbejde videre efterfølgende. Mikkel
og Tobias tager den videre dialog inden dette udsendes til de respektive personer.

8. Eventuelt
Som et led i den digitalisering af DFU, så præsenterede Tobias planlægningsværktøjet PlanDisc, som Tobias
og Nikolaj blev præsenteret for i forbindelse med Sports Tech festivalen ‐ LINK
Systemet er et udvidet årshjul, og kan samle alle udvalg og områder, f.eks. kommunikation, økonomi,
bestyrelsens m.m.
Derudover så kan Outlook og Gmail integreres i systemet og der kan gives differentieret adgang. Men
systemet koster mellem 1.000‐3.000 kr., hvor bestyrelsen gerne vil arbejde med en anden løsning.
Så derfor vil der i første omgang arbejdes med at udvikle et samlet overblik over de forskellige tasks,
opgaver og deadlines, derfor kunne man måske benytte Excel eller et andet system.
Nikolaj tilbød, at han kan tage en snak med Kano & Kajak, som skal give Nikolaj en introduktion til Google
Workspace, da der måske kunne være et produkt der, som DFU gøre brug af.
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