REFERAT FRA DFU REPRÆSENTANTSKABSMØDE
D. 12. juni 2021 PÅ COMWELL MIDDELFART
DFU’s formand Louise Staal-Thomsen bød velkommen og takkede de fremmødte repræsentanter for det
flotte fremmøde.
1. Valg af dirigent
På bestyrelsens forslag blev Rasmus Mackeprang, NFK, valgt som dirigent.
Rasmus Mackeprang indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, og at
materialet til mødet var rettidigt udsendt. Samtidigt konstaterede Rasmus, at der ikke var
vedtægtsændringer på dagsordenen, hvorfor antal fremmødte stemmer ikke var relevant.
Der var dog repræsentanter med i alt 41 stemmer til stede ved mødet.
2. Aflæggelse af beretning fra formand
Hermed gav dirigenten ordet til formanden for dennes beretning.
Formanden gennemgik sin beretning, der var udsendt i forvejen som en del af materialet til
repræsentantskabsmødet.
I forbindelse med sin beretning fortalte formanden at sportspokalen gik til Ulf Munkedal fra FDK og at
fortjenstpokalen gik til Thomas Thorndahl fra FDK.
Formanden fra FDK, Kim Friisgaard, modtog pokalerne på deres vegne.
Der var enkelte spørgsmål til beretningen, som formanden besvarede.
Strategiarbejde
Herefter gik formanden videre med en præsentation af det nye strategiarbejde, hvor der er udarbejdet fire
spor til den 4-årige strategiaftale 2022-2025 med DIF. Formanden takkede for den gode proces, og for den
store indsats fra alle de frivillige og klubber, og ser frem til at eksekvere strategien.
Hver enkel ansvarlig for hver af sporene fremlagde dem. Sporene er som følger:
Spor 1: Modernisering af forbund
Spor 2: Optimering af instruktøruddannelsen og elevuddannelsesmaterialet
Spor 3: Bredde- og klubudvikling
Spor 4: Professionalisering af konkurrencer og udvikling af flere medlemmers sportslige potentialer
Repræsentantskabet stillede spørgsmål til strategiarbejdet, som blev besvaret af den ansvarlige fra det
pågældende spor.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Dirigent gik videre til næste punkt på dagsordenen, som var fremlæggelse og godkendelse af regnskab
2020. Fremlæggelsen blev foretaget af DFU’s sekretariatsleder og sportsmanager Nikolaj Larsen.
Repræsentantskabet havde en enkelt kommentar som blev besvaret af Nikolaj, som herefter blev
enstemmigt godkendt.
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4. Behandling af indkomne forslag
Varde Faldskærmsklub havde inden mødet fremsendt et forslag om en mere decentralisering økonomisk
model for DFU, hvor klubberne vil få en større selvbestemmelse af pengene i DFU. Hvilket ville betyde, at
prisen for kontingent og elevblanket bliver sat markant ned og prisen for en tandemblanket bliver sat
markant op. Forslaget var udsendt i forvejen som en del af materialet til repræsentantskabsmødet. Der var
en længere dialog omkring dette emne.
Der var i alt 41 stemmer ved mødet – og afstemning endte således:
0 stemte blankt
9 stemte ja
32 stemte nej
Vedlagte forslag blev dermed nedstemt. Men der er opbakning blandt DFU’s bestyrelse og klubberne til at
skulle ændre den økonomiske model, som ligeledes er det, der lægges op til ved DFU’s kommende
strategispor 1. Så dette vil være et afsæt for det fremtidige arbejde med at kigge på en ny økonomisk
struktur for DFU.
5. Fremlæggelse af budget, herunder godkendelse af kontingentets størrelse
Budgettet blev kort fremlagt af DFU’s sekretariatsleder og sportsmanager, der samtidig præsenterede den
kontingentforhøjelse, der er forudsat i budgettet og foreslået af bestyrelsen.
Kontingentforhøjelsen blev godkendt, således at kontingentet for 2021 er fastsat til 52,00 kr. månedligt,
hvilket svarer til en stigning på 1,00 kr.
Herefter var man nået til valgene på dagsordenen.
Inden valgprocessen startede, så skitserede dirigenten, hvilket poster der var på valg.
6. Valg af formand
Ikke på valg.
7. Valg af næstformand
DFU’s nuværende næstformand Martin Bro Andersen ønsker ikke at genopstille.
Bestyrelsen fortalte, at nuværende 1. suppleant Søren Due-Hansen, NJFK, ønsker at stille op som
næstformand.
Søren Due-Hansen blev enstemmigt valgt som næstformand.

8. Valg af økonomisk ansvarlig
DFU’s nuværende økonomiske ansvarlig Anders Bang ønsker ikke at genopstille.
Jørgen Funk-Hansen, FDK, valgte at stille op som økonomisk ansvarlig, og blev enstemmigt valgt.
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9. Valg af teknisk sekretær
Ikke på valg.
10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlem med primært ansvar for eliten
DFU’s nuværende bestyrelsesmedlem med primært ansvar for eliten Lærke Mogensen ønsker ikke at
genopstille.
Efter en mindre pause, hvor klubformændene kontaktede potentielle kandidater, så lykkedes det at finde
en kandidat.
Anders Krabbenhøft, VAF, valgte, at stille op til posten, og blev enstemmigt valgt som
sportsudvalgsformand.
10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlem med primært ansvar for bredden
Ikke på valg.
11.Valg af første og anden suppleant til bestyrelsen
Peter Enggaard, VAF, blev valgt som 1. suppleant
Natascha Louise Enoch-Larsen, SDV, blev valgt som 2. suppleant
DFU’s bestyrelse frem til repræsentantskabsmøde 2021 består herefter af følgende:
Louise Staal-Thomsen, SDV, formand
Søren Due-Hansen, NJFK, næstformand
Jørgen Funk-Hansen, FDK, økonomiansvarlig
Jens Pedersen, WJ, teknisk sekretær
Mikkel Vester Petersen, VAF, medlem med primært fokus på bredde
Anders Krabbenhøft, VAF, medlem med primært fokus på elite
1. suppleant – Peter Enggaard, VAF
2. suppleant – Natascha Louise Enoch-Larsen, SDV
12.Valg af Ordensudvalgsmedlem og suppleant
Magnus Kaiser, WJ, var på valg og ønskede at genopstille, men DFU’s vedtægter foreskriver, at medlemmer
af udvalget ikke må være medlem af DFU’s bestyrelse eller andre udvalg, så kan Magnus ikke vælges til
ordensudvalget.
Hans-Jørgen Buhrkall, OFC valgte at stille op til posten og blev enstemmigt valgt til en ny 3-årig periode som
medlem for ordensudvalget.
Flemming Olsson valgte endvidere, at opstille som suppleant til ordensudvalget og blev enstemmigt valg.
Ordensudvalget består herefter af følgende:
Annette Hagdrup, SFH, formand (er på valg 2022)
Kim Friisgaard, FDK
(er på valg 2023)
Hans-Jørgen Buhrkall, OFC
(er på valg 2024)
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Suppleant Flemming Olsson, SFH.
13.Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter
DFU’s nuværende interne revisorer Svend Åge Holst, Skydive2000, og Heidi Lodahl, ØFK, ønskede begge
genvalg.
Da der ingen modkandidater var, så blev Svend Åge Holst og Heidi Lodahl begge genvalgt til DFU’s interne
revisorer for en ny 1. årig periode.
Jakob Sparvath Andersen, blev valgt som 1. suppleant og Rasmus Mackeprang, som 2. suppleant.
Herefter var de faste punkter på DFU’s repræsentantskabsmøde afsluttet.
Derefter opfordrede dirigenten repræsentanterne til at komme med emner, som deltagerne ønskede at
blive bragt op under punktet eventuelt.
14.Eventuelt
Flyforsikring
Der blev udtrykt en utilfredshed med klubbernes nuværende flyforsikring, da mange klubber oplever
præmieforøgelse med op til 30%, derfor er der et ønske om, at DFU’s bestyrelse skal undersøge markedet
på vegne af klubberne.
Bestyrelsen vil tage det til efterretning, hvor Teknisk sekretær er torveholder. På opfordring vil der tages fat
i Peter Krog.
Afrunding af Spor 4
Lærke Mogensen fremlagde den nye struktur for sportsudvalget, og det arbejde hun har været i spidsen for
de sidste to år på posten. Yderligere var der en beskrivelse af, hvad næste skridt kan være for den nye
sportsudvalgsformand.
DFU aktivitetskalender
Igennem en periode så har der været dialoger i DFU’s bestyrelse omkring DFU’s aktivitetskalender der ses
på DFU.DK. Desværre opleves det, at aktiviteter ikke opdateres, når de aflyses eller flyttes, hvorfor
kalenderen, så er mindre brugbar. Derfor blev det besluttet, at aktivitetskalenderen fastholdes, men at
formændene fremadrettet skal skrive til DFU’s studentermedhjælper, Freja, på fp@dfu.dk, hvis aktiviteter
aflyses eller rykkes.
Derudover kan man fremadrettet anmode DFU’s Facebookside som medarrangør på aktiviteter og stævner.
Trivsel i DFU
Igennem en periode har vi oplevet et par sager omkring uhensigtsmæssig kultur i faldskærmsmiljøet,
hvorfor bestyrelsen nu ønsker, at sætte større fokus på den gode kultur, som vi gerne vil skabe ude i
klubberne, og italesætte at det er okay at sige fra. Derudover så har vi alle et ansvar, hvis vi oplever en
grænseoverskridende adfærd, og hvis der opleves noget, så skal I kontakte DFU’s midlertidige
trivselsansvarlige sekretariatsleder og sportsmanager Nikolaj, som kan kontaktes på nnl@dfu.dk eller på
tlf.nr. 23442019. Henvendelser vil naturligvis blive behandlet fortroligt og være anonyme.
Rammer for AU-midler og nye aktiviteter
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DFU’s bestyrelsesmedlem med primært fokus på bredden Mikkel Vester Petersen berettede, at der netop
er publiceret et nyt dokument på hjemmesiden (dfu.dk), til hvordan man kan søge støtte hos
Aktivitetsudvalget.
Skydive.dk
DFU’s studentermedhjælp Freja Pjetursson fortalte kort, at markedsføringsplatformen Skydive.dk nu er helt
oppe og køre og de aktive springpladser er aktiveret på siden. Blandt repræsentantskabet var der dog en vis
bekymring omkring klubbernes samarbejde med gavekort-udbyderne, og at overgangen til skydive.dk skal
medtænkes, når klubberne ændre processer internt.
Sluttelig så er en fælles bookingportal til skydive.dk en del af den kommende DIF strategi.
Ny udviklingskonsulent
Formanden fortalte kort, at bestyrelsen tidligere på året valgte, at opsige samarbejdet med DFU’s tidligere
udviklings- og markedsføringskonsulent Gregers Gatzwiller, hvorfor bestyrelsen nu har igangsat en
rekrutteringsproces omkring en ny udviklingskonsulent samt en vurdering af administrationens samlede
arbejdsopgaver. Det forventes, at der ansættes en ny konsulent pr 1. august 2021, hvorefter
administrationen vil prioriterer, at komme på klubbesøg i løbet af efteråret.
DFU’s medlemstal
Slutteligt så gav Nikolaj en information omkring DFU’s nøgletal, herunder medlemstal, antal c-certifikater,
sportsspring og antal solgte elev- og tandemblanketter i 2020.
Grundet Corona-pandemien så har DFU oplevet det største fald på medlemssiden, måske nogensinde, men
der er rigtig god fokus på dette blandt klubberne i år, så vi kan indhente det forsømte.
Mødet sluttede kl. 15.15

………………………………………………………………
Referent:
Freja Bak Pjetursson

…………………………………………………………………..
Referent:
Nikolaj Larsen

---------------------------------------------------------Som dirigent:
Rasmus Mackeprang
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