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Referat 
Bestyrelsesmøde fredag d. 16. april 2021 i Århus 

 
Til: Jens Pedersen, Louise Staal-Thomsen og Lærke Mogensen, og Mikkel Petersen – Søren Due-Hansen  
Afbud: Anders Bang, Martin Andersen og Kristian Varmark 
Administrationen: Gregers Gatzwiller og Nikolaj Larsen 
 
1. Godkendelse af sidste mødereferat 
Seneste referat er vedlagt – referatet er blevet godkendt 
 
2. Kort information fra administrationen 
A: Sekretariatsleder/sportsmanager 
Grundet lokale forhold på Stauning lufthavn, så ser Skydive Stauning desværre ingen anden udvej end at 
lukke som aktiv klub på lufthavnen. Det er desværre blevet svære og svære at fungere som klub på 
lufthavnen, så derfor har klubben blandt andet nu solgt deres faldskærmsudstyr. DFU’s pilotansvarlige har 
tidligere deltaget i møder på lufthavnen sammen med klubben, men dette har desværre ikke båret frugt. 
Klubben har tillige været dialog med administrationen, som har tilbudt at hjælpe dem i processen.  

 
B: Udviklingskonsulenten 
Markedsføringen af skydive.dk (hjemmesiden til fællesmarkedsføring af klubbernes tandem- og solospring) 
er nu sat i gang. I år målretter vi markedsføringen på Facebook og Google Ads. Markedsføringen giver en 
masse eksponering og trafik på hjemmesiden. På ca. tre uger har siden haft 3500 besøgende, men 
udfordringen er fortsat, at administrationen ikke kan måle på konvertering, da salget sker ude i klubberne, 
og det kan vi ikke følge med i. Den yderligere dvikling af hjemmesiden er blevet prioriteret i den kommende 
DFU strategi, som skal løbe de næste fire år fra 2022 – 2025. 

 
3. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning 
A: Afklaring af hvem der skal modtage sports- og fortjenstpokalen til rep. mødet. 
Bestyrelsen havde dialoger omkring tildelingen af henholdsvis sports- og fortjentspokalerne, som bliver 
uddelt i forbindelse med årets repræsentantskabsmøde, som afholdes d. 12. juni 2021 på Comwell 
Middelfart. 
Bestyrelsen har valgt, at pege på Ulf Munkedal, som modtager af sportspokalen for hans præstation i 
Wingsuit. Ulf vandt danmarksmesterskabet i wingsuit og har vundet DM de seneste 3 år i træk. Derudover 
så vandt han sølvmedalje til de åbne norske mesterskaber. 
 
Fortjenstpokalen ønsker bestyrelsen at tildele Thomas Thorndahl på baggrund af hans store indsats i 
forbindelse med storfly-projektet i 2020, som sikrede en masse springaktivitet i et år som var præget og 
udfordret af Corona pandemien.  

 
B: Storfly-planlægning – Hvad skal der ske? 
Storfly projektet bliver desværre ikke til i 2021, da FDK’s fly ikke er til rådighed. 
 
C: DIFs kursus- og uddannelsestilbud for bestyrelsesmedlemmer og sekretariatsledere i 2021 
Bestyrelsen undersøger, om der er DIF’s kursus- og uddannelsestilbud, der kunne være relevante i at 
deltage i, og underretter administrationen. Administrationen sender en påmindelse ud til bestyrelsen.  
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D: Afklaring af håndtering af den digitale aktivitetskalender 
Google-kalenderen på hjemmesiden, som også udleveres printet til klubberne, har været til diskussion flere 
gange i bestyrelsen, da den ofte ikke er retvisende eller fyldestgørende for medlemmerne. Derfor vil 
bestyrelsen gå videre med at nedlægge kalenderen og i stedet benytte Facebook som aktivitetsoversigt. 
Dog er bestyrelsen enige om, at vigtige DFU-aktiviteter (fx repræsentantskabsmødet og 
aktivitetsseminaret) skal fremgå på DFU’s hjemmeside i listeform. Punktet skal tages op 
repræsentantskabsmødet. 
 
E: Marketingsmedarbejder til Blokhus Open 2021. Torben Glud har ansøgt om 10.000kr til en 
marketingsmedarbejder, som skal dække Blokhus Open på diverse digitale kanaler 
Bestyrelsen har besluttet at støtte Torben Glud med 10.000kr. Bestyrelsen er især interesseret i at støtte 
live-streamingdelen for at få erfaringer, som kan bruges fremadrettet. Det er desuden et krav, at der bliver 
reklameret for Sydive.dk i forbindelse med eventet, og det er vigtigt, at der er indhold på kanalerne, hvis 
vejret skulle drille. Støtten tages fra DFU’s dispositionskonto. 

 
F: Ansøgning fra NJFK/CP-miljøet i forhold til opgradering af CP dommersystemet 
Troels Jessen, NJFK har sendt en ansøgning til bestyrelsen, om at opgradere CP’s dommersystem, så alt 
fungerer og er nutidigt. Det vil samlet koste 11.-12.000 kr at få indkøbt dette. 
DFU vil gerne støtte NJFK/CP i forhold til opgradering af CP dommersystemet. Beløbet tages fra DFU’s 
dispositionskonto.  

 
4. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer 
A: Formand 
Formanden fortæller, at der har været et stort arbejdspres i forbindelse med den nye strategi, som kommer 
til at definere DFU’s arbejde de næste fire år fra 2022 - 2025. Den nye strategiaftale skal afleveres til DIF d. 
1. maj.  
Louise fortalte også, at DFU’s tidligere formand, Flemming Olsson, har valgt at stille op til DIF’s bestyrelse. 
Bestyrelse forventer naturligvis at stemme på Flemming Olsson, da en af hans mærkesager er, at varetage 
de små forbunds interesser, men at Flemming vil være en stærk profil i DIF’s bestyrelse.    
 
C: Teknisk sekretær 
DFU’s tekniske sekretær gennemgik alle de ændringer der var til den kommende FB opdatering, og 
tilføjelserne blev godkendt af bestyrelsen. 
 
E: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på elite 
SU-formanden fortalte, at det planlægges at afholde en Freestyle-konkurrence i forbindelse med 
fortræningsdagene til DM i FS/FF/WS. Konkurrencen bliver afholdt som et Unionsmesterskab, hvor Freefly-
dommere Ron Miasnikov fra Israel afholder et webinar som intro til disciplinen, og vil stå for at dømningen i 
Freestyle. 

 
F: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på bredde 
Intet nyt 
 
5. Eventuelt  
Intet 


