REFERAT FRA DFU REPRÆSENTANTSKABSMØDE D. 15. MARTS 2014 i Horsens
Bestyrelsesformand Flemming Olsson bød velkommen.
1. Valg af dirigent
På bestyrelsens forslag blev Kim Friisgaard, FDK, valgt som dirigent.
Kim indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, og at materialet til mødet
var rettidigt udsendt.

2. Aflæggelse af beretning fra formand
Hermed gav dirigenten ordet til DFU’s formand til dennes beretning.
Formanden gennemgik sin beretning, der var udsendt i forvejen som en del af materialet til
repræsentantskabsmødet.
I forbindelse med formandsberetningen fik Sus Overgaard Nielsen overrakt fortjenstpokalen for sit
mangeårige arbejde som stævneleder ved de store stævner, ganske særligt DM og DFU Open.
Sportspokalen er tildelt Louise Kristensen for hendes fornemme deltagelse i verdensrekorden for den
største kvindelige headdownformation (63) og den europæiske rekord i største headdown formation (96),
hvor hun begge steder var yngste deltager. Louise har derudover trods sin unge alder vist sit store talent
ved flere lejligheder. Louise kunen desværre ikek være til stede, men havde fået overrakt pokalen på DFU’s
kontor i Idrættens Hus dagen før repræsentantskabsmødet.
Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til formandsberetningen.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Næste punkt, fremlæggelse og godkendelse af regnskab, blev forestået af Ina Nielsen som økonomisk
ansvarlig i bestyrelsen.
Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet, der blev godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag
Dirigenten konstaterede, at der ikke var modtaget nogen forslag til behandling.
5. Fremlæggelse af budget, herunder godkendelse af kontingentets størrelse
Budgettet blev fremlagt af Ina Nielsen og Flemming Olsson.
Kontingentforhøjelsen, der er forudsat i budgettet og foreslået af bestyrelsen, blev godkendt, således at
kontingentet for 2014 er 45 kr. månedligt.
Herefter var man nået til valgene på dagsordenen.

6. Valg af formand (på valg i lige år)
Bestyrelsesformand Flemming Olsson, SFH, ønskede at genopstille og blev uden modkandidat valgt for en
ny 2‐ årig periode.

7. Valg af næstformand (på valg i ulige år)

8. Valg af økonomiansvarlig (på valg i ulige år)

9. Valg af teknisk sekretær (på valg i lige år)
Teknisk sekretær Katrine Eriksen, VAF, ønskede at genopstille og blev uden modkandidat valgt for en ny 2‐
årig periode.

10. Valg af andre bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlemmerne Peter Krogh, MFK, og Jacques Jonsman, NFK, ønskede begge at genopstille og
blev uden modkandidater valgt for en ny 1‐årig periode.

Valg af første og anden suppleant til bestyrelsen
Som suppleanter til bestyrelsen indstillede bestyrelsen Morten Vedersø, FDK, og Ditte Jacobsen, VAF, der
uden modkandidater blev valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant for en 1‐årig periode.
DFU’s bestyrelse består herefter for 2014‐2015 af følgende:
Flemming Olsson, SFH, formand
Peter Stræde, VAF, næstformand
Ina Nielsen, POPS, økonomiansvarlig
Katrine Eriksen, VAF, teknisk sekretær
Peter Krogh, MFK, medlem
Jacques Jonsman, NFK, medlem
1. suppleant – Morten Vedersø, FDK
2. suppleant – Ditte Jacobsen, VAF
11. Valg af ordensudvalgsmedlem og suppleant
Dorte Larsen, CJ, var på valg og ønskede at genopstille.
Johnny Nielsen, SFH, var på bestyrelsens opfordring stillet op.
Derudover stillede Jens Pedersen, West Jump, op.
Efter skriftlig afstemning var resultatet




Jens Pedersen, WJ: 23 stemmer
Johnny Nielsen, SFH: 11 stemmer
Dorte Larsen, CJ:
6 stemmer

Ordensudvalget består herefter for 2014‐2015 af følgende:
Jens Rømer, Skydive Bornholm ( er på valg 2015 )
Annette Hagdrup
( er på valg 2016 )
Jens Pedersen, WJ
( er på valg 2017 )
Suppleant: Johnny Nielsen, SFH ( er på valg 2015 )

Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter
På bestyrelsens forslag og uden modkandidater blev de nuværende interne revisorer Johnny Nielsen, SFH,
og Hans Otto Larsen, Center Jump, valgt for en ny 1‐årig periode, og Ole Kobberup, VAF, og Johnny B.
Hansen, FDK, som suppleanter til de interne revisorer.

12. Eventuelt
Sekretariatschef Nikolaj Larsen opfordrede klubber og udvalg til at finde en eller flere springere, der også
har status som 1. hjælpsinstruktør, og som vil påtage sig at forestå 1. hjælpskursus under DFU. DFU vil dels
gerne yde den service over for medlemmerne at kunne tilbyde at afholde de 1. hjælpskurser, der er

obligatoriske for instruktører og tandemmastere, dels gerne kunne tilbyde kurser, der har focus på de
skader, som kan forekomme inden for faldskærmssporten.
Udviklings‐ og miljøkonsulent Helle Eriksen præsenterede ideerne til det kommende DFU miljø‐ og
klubudviklingsseminar, der finder sted d. 20.‐21. september. Seminaret vil have fokus på de muligheder,
som DFU og klubberne har inden for miljø, samt det store potentiale, der er inden for
klubviklingssamarbejde på tværs af DFU’s klubber.
Lokation, invitation og dagsorden for miljø‐ og klubudviklingsseminaret vil blive publiceret senere på året
på DFU.DK.
Herefter var repræsentantskabsmødet formelt afsluttet.
Bestyrelsesformand Flemming Olsson lagde på bestyrelsens vegne op til dialog i forhold til følgende oplæg:
Grundlaget for DFU´s aktiviteter er frivilligt arbejde og økonomi. Mange gamle og nye DFU
medlemmer lægger en stor indsats, af interesse og på baggrund af de muligheder, som vore tilskud
skaber.
Halvdelen af vor økonomi skabes af klubber og medlemmer, den anden halvdel er tilskud fra DIF,
som er baseret hovedsageligt på medlemsantal og sportslig aktivitet.
Tilskuddet fra DIF "presses" af de øvrige forbund, der vokser og bliver bedre og bedre til at udnytte
fordelingsnøglen, og ændrer vi os ikke, må vi forvente, at tilskuddet falder!
At opnå et C‐certifikat åbner mange muligheder for den enkelte springer, og det er samtidigt blandt
disse springere. vi finder den næste instruktør, elitespringer eller deltager i vores egen
springaktivitet som bredde. En stor bredde skaber grundlag for et godt socialt klubliv, springere i
alle discipliner, nye instruktører og elitespringere. Med vort nuværende medlemstal, antal årlige nye
C‐certifikater, medlemsfrafald, vil vi ikke kunne opretholde vort nuværende aktivitetsniveau på langt
sigt!
Hvordan sikrer vi, at klubbestyrelser, udvalgsmedlemmer sammen med DFU´s bestyrelse ændrer
udviklingen? Hvilken indsats skal prioriteres?
Under den følgende debat var der enighed om, at DFU’s visioner der er publiceret på DFU.DK, med jævne
mellemrum bør gennemgås af bestyrelsen, udvalgene og kontoret, så visionerne er tidssvarende, målbare
og afspejler den retning, som DFU skal tage.
Repræsentanterne udtrykte ønske om og tillid til, at bestyrelsen i højere grad tager styringen og udarbejder
visioner for DFU.
Specifikt blev blandt andet efterlyst større fokus på PR og internt yderligere information og
debatmuligheder
Derudover var der enighed mellem repræsentanterne og bestyrelsen om, at det er afgørende at fokusere
på instruktørrekruttering.
…………………………………………………
Efter en god debat sluttede repræsentantskabsmødet med en udmærket frokost.
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