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Mødeindkaldelse 
Bestyrelsesmøde mandag d. 1. februar 2020, kl. 19.30 

 
 
Til: Anders Bang, Jens Pedersen, Louise Staal-Thomsen og Lærke Mogensen, Martin Andersen og Mikkel 
Petersen – Søren Due-Hansen og Kristian Varmark 
Administrationen: Gregers Gatzwiller og Nikolaj Larsen 
 
1. Godkendelse af sidste mødereferat 
Seneste referat er vedlagt 
 
2. Kort information fra administrationen 
A: Sekretariatsleder/sportsmanager 
 
Lærke (SU-formand) og Nikolaj deltog til ISC-møde i sidste uge. Det var et spændende møde, som dog er 
vanskeligt at afholde online. Til næste år vil det give mening at deltage i alle møderne fra start, da det vil 
gøre det mere meningsfuldt at deltage i dialogerne samt være bedre klædt på til hvad man skal stemmes 
om på de afsluttende møder.  
 
Ellers fortalte Nikolaj om det kommende regnskab, som skal være på plads til repræsentantskabsmødet d. 
13. marts, hvis det bliver afholdt på den dato.  
 
B: Udviklingskonsulenten 

 
3. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning 
A: Seneste nyt om strategiprocessen 
Arbejdet med strategiprocessen er gået ind i næste fase, hvor strategisporene skal konkretiseres og gøres 
målbare. I den forbindelse er der lavet arbejdsgrupper til spor 1, 3 og 4, som skal arbejde videre med det. 
Den endelige strategiaftale skal afleveres d. 1. maj. Vi afventer fortsat svar fra DIF vedr. strategiskabelonen, 
som vi skal anvende til denne strategiaftale. Gregers spørger DIF hvornår der kommer en skabelon til den 
kommende strategi. 
Ift. spor 2 aftalte bestyrelsen at formanden, teknisk sekretær og udviklingskonsulenten holder et møde 
med formanden for IU, Ditte Johnsen, og aftaler hvordan vi går videre med spor 2.  
 
B: Endelig afgørelse om der skal laves en fysisk kalender til kommende sæson. 
Bestyrelsen beslutter ikke at lave en fysisk kalender til den kommende sæson pga. usikkerhed omkring 
corona. Der er stor sandsynlighed for, at der vil komme mange ændringer ift. planlagte aktiviteter og derfor 
vil en fysisk kalender hurtig blive misvisende.  
  
C. Diskussion om afholdelse af repræsentantskabsmødet d. 13. marts. Hvis bestyrelsen vælger at afholde 
mødet på den aftalte dato, skal der vælges nye medlemmer til bestyrelsen, der skal vælges en dirigent og 
sports- og fortjenstpokalen skal uddeles. 
 
Bestyrelsen vælger at udsætte repræsentantskabsmødet igen, da de vurderer, at det er vigtigt at kunne 
mødes fysisk. Indtil videre håber bestyrelsen på at kunne afholde mødet d. 12. juni. Det besluttes dog at 
vente 14 dage før der meldes noget ud, hvis samfundet mod forventning åbner mere op og gør det muligt 
at afholde mødet i det tidlige forår. 
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D: Hvordan understøtter DFU bedst muligt breddeudvikling i 2021? 
Bestyrelsen havde en dialog om hvordan de bedst kan understøtte klubbernes breddeudvikling.  
 
Arbejdsgruppen til spor 3 i den kommende strategi, vil arbejde med netop dette. Dette arbejder 
påbegyndes medio februar.  
 

 
4. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer 
A: Formand 
Formanden foreslår at der fremadrettet skal være en ansvarlig tovholder på storflyprojektet, som bl.a. 
hjælper klubberne med koordinering af storfly-aktiviteterne. Til at starte med vil administrationen 
undersøge hvornår FDK’s fly er ledigt, og hvornår der er planlagt storflyaktiviteter i klubberne. Det 
præsenteres på næste bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen tager stilling til placering af ansvarlig tovholder 
på storflyprojektet.  
 
Derudover fortalte formanden, at hun har fået en indstilling fra Flemming Olsson, som ønsker at stille op til 
bestyrelsen i DIF. Det vil bestyrelsen gerne bakke op om og det aftales, at formanden læser indstillingen 
igennem og evt. inddrager bestyrelsen, inden den bliver sendt til DIF. 
  
Formanden fortalte også, at hun har haft møde med Jens (teknisk sekretær) om udvikling af Klubadmin. Det 
vurderes at der er mere arbejde i det end forventeligt. Derfor hæves det årlige lønbeløb til Jens til 25.000kr 
fra 15.000kr 
 
Slutteligt fortalte formanden om et møde med Herning faldskærmsklub (HFK). Det blev bl.a. aftalt at den 
eksisterende samarbejdsaftale kører videre. Klubben kæmper med at blive etableret som klub, hvor de bl.a. 
har vanskeligt ved at skaffe at skaffe frivillige og få besat poster til bestyrelsen. Udviklingskonsulent, 
Gregers kontakter Herning og aftaler et klubbesøg mhp. hvordan DFU kan hjælpe dem bedst muligt.  
 
B: Næstformand 
Deltog ikke på mødet 
 
C: Teknisk sekretær  
Intet nyt 
 
D: Økonomisk ansvarlig 
Deltog ikke på mødet 
 
E: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på elite 
Nikolaj (Sportsmanageren) og Lærke (SU-formanden) udvalgt i starten af januar atleterne til henholdsvis 
talent- og elitetrupperne, herunder også hvilket springere der er på landsholdene for de forskellige 
discipliner. Næste uge afholder Nikolaj og Lærke møde om processen, når der skal vælges nationale 
trænere. Dette vil de gerne vende i bestyrelsen, når mødet er afholdt. 
 
Ellers er de ved lave kontrakter med landstrænerne. Generelt er det spændende arbejde med en stejl 
læringskurve, som kan bruges fremadrettet.   
 
Slutteligt fortalte SU-formanden, at de er i gang med at udarbejde samarbejdsaftaler med FDK og NJFK 
vedr. kraftcenterrollen for 2021. 
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F: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på bredde 
Intet nyt 
 
5. Eventuelt 
 
6. Evaluering af møde + / - 


