Referat af
Dansk Faldskærms Unions ordinære
repræsentantskabsmøde
den 16. marts 2013 i Idrættens Hus

Bestyrelsesformand Flemming Olsson bød velkommen, herunder særligt til Søren
Pedersen som repræsentant for KDA.
Valg af dirigent
På bestyrelsens forslag blev Johnny Nielsen, SFH, valgt som dirigent.
Johnny indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet er lovligt indkaldt, og
at materialet til mødet på nær et par timer var rettidigt udsendt. Der var 41 stemmer
repræsenteret.
Aflæggelse af beretning fra formand
Herefter gav dirigenten ordet til Flemming Olsson
formandsberetning, der var udsendt skriftligt i forvejen.
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Flemming afsluttede sin beretning med at overrække sportspokalen til Pernille Lykke
Pedersen for hendes fine præstation ved verdensmesterskaberne i Dubai, hvor hun
sluttede på en delt 8. plads i kvindernes præcisionskonkurrence.
Fortjenstpokalen er i år tildelt Michael Burmester for den store indsats, han gennem
15 år som formand for Præcisionsudvalget har ydet for disciplinen. Michael havde ikke
selv mulighed for at være til stede, så Pernille fik også denne pokal overrakt for at
bringe den videre til Michael.
Derudover nævnte Flemming de to danske rekorder, der er sat i 2012. Diplomerne for
Danish Divas rekord i FS kunne overrækkes til Kathrine Pontoppidan som
repræsentant for holdet, mens Peter Kallehave ikke var til stede for at modtage sit
diplom for rekorden i CP-distance.
Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til formandsberetningen.
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Næste punkt var fremlæggelse og godkendelse af regnskab, der blev forestået af Ina
Nielsen som økonomisk ansvarlig.
Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet, der blev godkendt.
Behandling af indkomne forslag.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var modtaget nogen forslag til behandling.

Fremlæggelse af budget og godkendelse af kontingentets størrelse
Dirigenten gjorde opmærksom på, at der desværre igen i år er en fejl i den udsendte
dagsorden, idet budgettet efter vedtægtsændringen i 2011 ikke længere skal
godkendes, men blot fremlægges.
Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til budgettet, og bestyrelsen havde ikke
forslag til ændring af kontingentets størrelse.
Herefter var man allerede efter ganske kort tid nået til valgene.
Valg af formand
Formand, Flemming Olsson, var ikke på valg.
Valg af næstformand
Vedrørende næstformandsposten oplyste Flemming Olsson, at efter udsendelse af
dagsorden havde Alex Kristensen meddelt, at han ikke ønsker genvalg, og bestyrelsen
opstillede i stedet Peter Stræde til næstformandsposten.
Der var ikke andre forslag, og Peter blev valgt med applaus.
Valg af økonomiansvarlig
Ina Nielsen ønskede at genopstille som økonomiansvarlig og blev uden modkandidat
valgt med applaus.
Valg af teknisk sekretær
Teknisk sekretær, Katrine Eriksen, var ikke på valg.
Valg af andre bestyrelsesmedlemmer
Vedrørende posterne som bestyrelsesmedlem uden fast ansvarsområde oplyste
Flemming Olsson, at Steen Jørgensen ikke ønskede genvalg, og Peter Stræde er netop
valgt som næstformand. Bestyrelsens forslag var Alex Kristensen, POPS, og Peter
Krogh, MFK.
Der var ingen andre forslag, og Alex og Peter blev valgt med applaus.
Valg af suppleanter til bestyrelsen
Som suppleanter til bestyrelsen indstillede bestyrelsen Jacques Jonsman, NFK, og
Svend Aage Holst, Skydive2000, der uden modkandidater blev valgt som henholdsvis
1. og 2. suppleant.
Valg til Ordensudvalg
Vedrørende Ordensudvalget blev formanden, Annette Hagdrup, genvalgt for 3 år.

Derudover blev Dorte Larsen, Center Jump, valgt som medlem for 1 år til afløsning for
Sonja Larsson, der i 2011 blev valgt for 3 år, men i mellemtiden er blevet medlem af
IU og derfor ikke længere kan være medlem af Ordensudvalget.
Bent Simonsen, Center Jump, blev genvalgt som suppleant.
Valg af revisorer
På bestyrelsens forslag blev Johnny Nielsen, SFH, og Hans Otto Larsen, Center Jump,
valgt som revisorer med Ole Kobberup, VAF, og Johnny B. Hansen, FDK, som
suppleanter.
Eventuelt
Herefter var den egentlige dagorden afsluttet, og man overgik til punktet eventuelt.
Michael Kattrup Lassen, Aversi Faldskærms Club, påpegede, at det forekommer en
skævvridning, når DFU henter næsten 50 % af sine indtægter fra klubberne gennem
gebyr for elevpakker og tandemerklæringer i stedet for gennem kontingent. En
beregning viser, at pengene i stedet kunne skaffes gennem en fordobling af
kontingentet, hvilket ville tilgodese de klubber, der arbejder hårdt med elever for at
skaffe nye medlemmer. Klubberne har brug for pengene.
Alex Kristensen, bestyrelsen, henledte opmærksomheden på, at der er stor forskel på
klubbernes muligheder for at rekruttere elever, hvor netop Aversi er en af de klubber,
der gennem samarbejde med en kaserne har gode muligheder.
Torben Tiedemann, VAF, meddelte, at VAF, der ellers har landets suverænt største
elevantal, ikke er enig i den ændrede indtægtspolitik, som Aversi foreslår. Det er
vigtigt at fastholde flere springere med certifikat, og derfor skal kontingentet holdes
nede.
Søren Pedersen, KDA, fortalte om KDA’s miljøarbejde og understregede blandt andet,
at det er afgørende løbende at følge med i udviklingen og tage hånd om
miljøspørgsmål i rette tid.
Flemming Olsson, bestyrelsen, erklærede sig helt enig, og DFU’s miljøkonsulent Helle
Eriksen informerede om DFU’s miljøtiltag og mindede om opfordringen til klubberne
om at melde en miljøansvarlig ind til den miljøgruppe, der skal etableres. Hun
henledte desuden opmærksomheden på DFU’s miljøpolitik, der naturligvis findes på
DFU’s hjemmeside, men her til repræsentantskabs-mødet også var udskrevet og lå til
disposition i lokalet.
Thomas Pontoppidan, NJFK, spurgte Søren Pedersen, om KDA havde hørt noget om en
sag, hvor der var bevilget momsfritagelse for reparationer med mere vedrørende et
slæbefly til svæveflyvning.
Søren Pedersen havde ingen information om en sådan sag.
Alex Kristensen gjorde reklame for DFU’s store jubilæumsstævne den 14.-16. juni
2013 på Beldringe.

Kim Friisgaard, FDK, bemærkede med relation til Aversis indlæg om
indtægtsproblematikken og klubbernes problemer, at klubberne har hver deres styrke.
Dette bør kunne udnyttes gennem et samarbejde til fælles bedste.
Thomas Scheelhardt, FFU, fremkom med nogle betragtninger om specielt
elitespringeres dårlige muligheder for træning her i landet og om behovet for større
fly.
Også spørgsmålet om færre og større klubber modsat flere mindre klubber blev bragt
op.
Flemming Olsson bemærkede hertil blandt andet, at klubbesøg har høj prioritet for
DFU’s konsulent, der skal have fingeren på pulsen med hensyn til klubbernes behov
og ønsker og deres problemer. De oplysninger, som derigennem indsamles, vil
sammen med klubbernes budgetønsker og indmeldte aktiviteter blive bearbejdet og
drøftet i bestyrelsen.
Michael Kattrup Lassen, Aversi, fortalte, at springpladsens ejer nu definitivt har meldt
ud, at pladsen skal sælges, og klubben er i gang med at prøve at skaffe midler til at
købe pladsen eller eventuelt finde et nyt sted.
Thomas Scheelhardt, FFU, fremførte igen, at større enheder giver mulighed for bedre
forhold, blandt andet større fly. Han henviste her til den udvikling, som free fly har
haft i Norge og Sverige, og anførte, at i de små klubber er springerne meget
isolerede, hvilket ikke er befordrende for udviklingen.
Kim Friisgaard, FDK, mente ikke, at det er nogen god idé at nedlægge eller
sammenlægge klubber. Vejen frem er samarbejde mellem klubberne.
Flemming Olsson, bestyrelsen, slog fast, at klubberne er DFU. DFU er ikke en
overordnet instans, der skal diktere klubberne med hensyn til spørgsmål om
sammenlægning eller samarbejde. DFU’s rolle er at hjælpe og bistå klubberne, ikke at
styre deres dispositioner.
Thomas Pontoppidan, NJFK, rejste et spørgsmål om forskellen på økonomien ved DFU
Open og DM i anledning af, at ÅFC tager stævnegebyr ved DFU Open.
Torben Tiedemann, VAF, fulgte op med nogle betragtninger omkring indleje af fly til
konkurrencerne. Han gjorde opmærksom på, at det af hensyn til exittræningen er
vigtigt, at det i god tid meldes ud, hvilket fly der skal springes fra. Han foreslog, at
DFU sørger for indlejning af fly, og at flyet indlejes for en periode af 3 uger, inden for
hvilken konkurrencerne og fortræning kan lægges.
Kim Friisgaard, FDK, var ikke enig i, at DFU og ikke værtsklubben skulle stå for
indlejning af fly.
Flemming Olsson bemærkede til spørgsmålet om stævnegebyr, at det ikke var noget,
som DFU havde kendskab til, og det ville blive undersøgt. Vedrørende fly er det
grundlæggende klubberne, der forestår afviklingen af aktiviteterne og dermed også
klubberne, der skal stå for flybookning med mere.

Thomas Pontoppidan, NJFK, uddybede baggrunden for sin forespørgsel og redegjorde
for de økonomiske problemer, som NJFK er løbet ind i omkring fly til DM.
Helle Eriksen, DFU-konsulent, bemærkede, at det er relativt nyt, at DM holdes samlet
for tre discipliner, og erfaringerne kan give anledning til revision af retningslinjerne og
økonomien omkring konkurrencerne.
Torben Tiedemann, VAF, påpegede, at det bør afgøres tidligere, hvem der skal stå for
konkurrencerne, idet de attraktive fly ellers for længst er booket til andre.
Kim Friisgaard, FDK, var enig og opfordrede til, at klubberne beslutter sig i god tid.
Johnny Nielsen, SFH, tilsluttede sig, at det er værtsklubben, der skal stå for
flybookning, idet han henviste til, at det jo er klubben, der kender forholdene, og hvis
DFU booker et fly, er det for eksempel ikke sikkert, at det på grund af bane- eller
miljøforhold kan anvendes på den aktuelle plads.
Peter Faaborg, MU, påpegede, at ganske rigtigt kan for eksempel skyvan ikke
anvendes alle steder.
Thomas Pontoppidan, NJFK, bemærkede til Kim Friisgaards opfordring til i bedre tid at
melde ud om at være vært for en konkurrence, at det jo kan være svært at forudse,
hvordan klubben ser ud med hensyn til frivillig arbejdskraft osv flere år ud i fremtiden.
Torben Tiedemann, VAF, anførte til flyspørgsmålet, at der i givet fald kan tænkes
kreativt, således som VAF gjorde, da man påtog sig DM og simpelthen flyttede til
anden plads for at kunne afvikle det.
Flemming Olsson, bestyrelsen, påpegede, at erfaringerne er, at det ”booster” en klub
at afholde et stort arrangement, og afrundede diskussionen med, at bestyrelsen vil
følge Helles forslag og evaluere konkurrencevilkårene.
Helle
Eriksen,
DFU-konsulent,
gjorde
reklame
for
DIF-hjemmesiden
”frivillighedscheck”, hvor der kan hentes inspiration og gode råd til klubarbejdet.
Kathrine Pontoppidan, FSU, opfordrede klubberne til at klarlægge, hvad man ønsker af
FS-aktiviteter og give besked til FSU.
Flemming Olsson, bestyrelsen, mindede om indsendelse af årsstatistikken, der burde
have været modtaget hos DFU senest den 15. marts, og som meget gerne af teknisk
sekretær skulle kunne videreindberettes til Trafikstyrelsen inden et møde derinde den
16. april.
Herefter takkede Flemming Olsson Steen Jørgensen for hans indsats i bestyrelsen
med forhåbning og tiltro til, at Steen vil fortsætte det store arbejde som formand for
IU.
Søren Pedersen, KDA, nævnte igen miljøarbejdet og henledte opmærksomheden på
Friluftsrådets vigtige rolle også i den forbindelse.
Han kom desuden ind på
spørgsmålet om ungdomsarbejde.

Herefter takkede dirigenten
repræsentantskabsmødet.
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