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REFERAT FRA DFU REPRÆSENTANTSKABSMØDE 
D. 12. marts 2022 PÅ MUNKEBJERG HOTEL 

 
 
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 var vedtægtsændringer på 
dagsordenen, hvorfor antal fremmødte stemmer var relevant.  
Der var repræsentanter med 53 ud af 56 mulige 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 Hans Oksen fra VAF og at 
fortjenstpokalen gik til John Holstein fra POPs. Formanden gav ordet til Kurt Danielsen fra FF66 for at give et 
par bevægende ord med på vejen til John Holstein for sin store frivillige indsats og engagement i DFU igennem 
mange årtier. Derefter gav formanden ordet til SU-formand Anders Krabbenhøft for at overrække 
sportspokalen til Hans Oksen.  
 
 
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 
Dirigent gik videre til næste punkt på dagsordenen, som var fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2021. 
Fremlæggelsen blev foretaget af DFU’s sekretariatsleder og sportsmanager Nikolaj Larsen.  
I den anledning havde Nikolaj et par bemærkninger angående at der 1) er en ærgerlig tendens til ubrugte 
budgetmidler til AU-aktiviteter, som der må findes en løsning på således at disciplinudviklingen og DFU 
støttet aktiviteter fastholdes og fortsættes ude i klubberne. 2) KDA-kontingentet var steget, men dette var 
en fejl, hvorfor det nu er reduceret igen samt 3) COVID-19 har medvirket til at der er, og at der fremtidigt vil, 
afholdes flere virtuelle møder som derfor er afspejlet i budgettet for 2022.   

 
Repræsentantskabet havde et par kommentarer, som blev besvaret af Nikolaj. Herefter blev regnskabet 
enstemmigt godkendt. 
 

 
4. Behandling af indkomne forslag 
DFU’s bestyrelse havde et forslag til vedtægtsændringer, hvor det blev forslået at følgende tekst slettes fra 
DFU’s vedtægter: 
 

§13 Stk. 4 Ved repræsentantskabsmøde 2017 vælges også breddeansvarligt bestyrelsesmedlem, men 
alene for et år. 
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Forslaget blev fremlagt af DFU’s sekretariatsleder og sportsmanager Nikolaj Larsen, hvorefter det blev 
enstemmigt godkendt af repræsentantskabet. 
 
 
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 2022 er fastsat til 53,00 kr. månedligt, 
hvilket svarer til en stigning på 1,00 kr.  
 
Derudover introducerede Nikolaj en midlertidig trappemodel for køb af elevpakker, som vil have en lille 
påvirkning på DFU’s indtægt. Forslaget til modellen er kommet i kraft af VAF’s efterspørgsel på at 
påbegynde processen om en ny økonomisk model i DFU. Nævnte trappemodel vil dog blive afløst af en ny 
og bredere struktur, der skal udarbejdes i forbindelse med en ny tidssvarende økonomisk model i 
samarbejde med klubberne som er planlagt i nærværende strategiperiode 2022-2025.   
 
Repræsentantskabet havde nogle kommentere som blev besvaret af Nikolaj. Herefter blev det enstemmigt 
godkendt. 
 
Herefter var man nået til valgene på dagsordenen. 
Inden valgprocessen startede, skitserede dirigenten, hvilke poster der var på valg. 
 
 
6. Valg af formand  
DFU’s nuværende formand Louise Staal-Thomsen ønskede at genopstille.  
Formand Louise Staal-Thomsen blev genvalgt som formand ved fredsvalg. 
 
 
7. Valg af næstformand 
Ikke på valg (ulige år). 

 
 

8. Valg af økonomisk ansvarlig 
Ikke på valg (ulige år). 

 
 

9. Valg af teknisk sekretær 
DFU’s nuværende tekniske sekretær Jens Pedersen ønskede at genopstille.  
Jens Pedersen blev genvalgt som teknisk sekretær ved fredsvalg. 
 
 
10.  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer  
Bestyrelsesmedlem med primært ansvar for eliten  
Ikke på valg (ulige år). 
 
 
10.  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer  
Bestyrelsesmedlem med primært ansvar for bredden 
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DFU’s nuværende AU-formand Mikkel Vester Petersen ønskede at genopstille. 
Mikkel Vester Petersen blev genvalgt som AU-formand ved fredsvalg. 
 
 
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 2022 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 
Formand for Ordensudvalget Annette Hagdrup, SFH, var på valg og ønskede at genopstille, og blevvalgt til en 
ny 3-årig periode som formand for udvalget ved fredsvalg. 
Rasmus Mackeprang valgte endvidere, at opstille som suppleant til ordensudvalget og blev valgt ved 
fredsvalg. 
  
Ordensudvalget består herefter af følgende: 
Kim Friisgaard, FDK                          (er på valg 2023) 
Hans-Jørgen Buhrkall, OFC             (er på valg 2024) 
Annette Hagdrup, SFH, formand   (er på valg 2022) 
 
Suppleant: Rasmus Mackeprang, NFK. 
 
 
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 Hans Hessellund, 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. 
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14. Eventuelt 
NemID og MitID 
DFU’s tekniske sekretær Jens informerede repræsentantskabet omkring, at der er forsinkelse på 
indrykningen af MitID, hvorfor NemID fortsat skal benyttes til DFU’s medlemsdatabase og køre videre indtil 
MitID er på plads. Jens fortalte yderligere, at det fremadrettet kun vil kræves forældres underskrift i forhold 
til tandemerklæringer således, det gøres mere fleksibelt til unge. 
 
Støjmåling og miljø 
DFU’s tekniske sekretær berettede om, at der er nogle klubber som bøvler med at skulle forny deres 
støjmålinger, derfor vil DFU starte et projekt op, hvor de klubber der måtte ønske det kan få deres flyvere 
støjmålt. Teknisk sekretær er tovholder på projektet og vil udarbejde en rapport til de interesserede klubber. 
Når projektet opstartes, så kan man med fordel tage kontakt til Martin Reenberg og HP fra Aversi da de har 
tilvejebragt en større viden inden for dette område og har arbejdet indgående med miljøgodkendelse i 
kommunerne. Morten Rudi tilbød, at han også må kontaktes i forhold til sparring og rådgivning. 
 
Tour de DK 
DFU’s sekretariatsleder og sportsmanager Nikolaj Larsen fortalte om, at administrationen planlægger 
klubbesøg fra maj 2022. Klubberne opfordres i den forbindelse til at tage fat i DFU’s udviklingskonsulent, 
Tobias, for at aftale en nærmere dato. Tobias kan kontaktes på ttj@dfu.dk eller tlf. 2575 4575. 
 
Ny elevhåndbog 
Nikolaj informerede om, at Tobias har bistået IU med at udarbejde en ny midlertidig elevhåndbog, som dog 
vil blive erstattet af større opdateret håndbog, når billeder og illustrationer er blevet opdateret. Derudover 
så vil vi benytte DFU’s YouTube kanal ’dfu2605’ til at understøtte DFU’s uddannelsesmateriale, som på 
nuværende tidspunkt blandt andet indeholder ”UdtjekV5”, ”Ny nødprocedure 2022” og ”Sportspsykologisk 
seance i DFU”. 
 
Skydive.dk status 
Nikolaj gav tillige en kort opdatering på hjemmesiden skydive.dk. Der arbejdes på at gøre den organiske 
søgning (det som vi ikke skal betale for) bedre således, at hjemmesiden gratis bliver mere synlig. Ligeledes 
opfordrede Nikolaj klubberne til at opsige deres samarbejde med gavekort virksomheder, for at samle et 
stærkt markedsføringssamarbejde mellem klubberne igennem markedføringsplatformen skydive.dk således, 
at betalingerne for enten elevspring eller tandemspring ikke skal deles med eksterne aktører.   
 
Lidt til kalenderen 
DFU’s sekretariatsleder og sportsmanager berettede om DM og datoer, som allerede er sat og som kan 
sættes i kalenderen. Datoerne kan ses i DFU kalderenen. 
 
DFU’s medlemstal 
Nikolaj gav information omkring DFU’s nøgletal, herunder medlemstal, antal c-certifikater, sportsspring og 
antal solgte elev- og tandemblanketter i 2021. DFU er næsten tilbage ved vores jubelår i 2019 på 
medlemssiden, så vi ligger godt og relativt stabilt på nuværende tidspunkt. Der blev appelleret til, at vi skal 
huske at blive ved med at være gode til at fastholde medlemmer. Yderligere blev det fortalt, at alle 
specialforbund har oplevet et dyk i medlemsantal, men generelt set er de alle mere eller mindre tilbage efter 
tilbagegangen. Sportsspringene ser vi gerne stiger løbende, og her kommer klubberne i spil ved at huske at 
indsende statistiktal ind til administrationen. 
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I den forbindelse var der dialog omkring pladsgodkendelser. Der er stadig nogle klubber der ikke har en 
pladsgodkendelse – som kan betyde at man ikke må springe. DFU giver opgaven videre til IU, som vil vende 
tilbage til de klubber, der fortsat mangler en pladsgodkendelse.  
 
Nyt fra administrationen 
Nikolaj opfodrede til, at klubberne gerne må sende indhold til artikler til DFU’s sociale medier for eksempel 
gode historier, billeder, 360 graders videoer, deltagelser i træningsseancer etc. til administrationen. De blev 
informeret at DFU har indkøbt VR-briller og det er planlagt at lave markedsføringsmateriale, beach flag mm. 
 
Springe gennem skyer 
Klubberne gjorde opmærksom på, at der måske foreligger en mulighed for, at der måske kan opnås 
godkendelse til at springe faldskærm i skyer. I så fald vil DFU’s bestyrelse tage kontakt til Trafikstyrelsen og 
tage en dialog omkring det.  
 
Dialog omkring DFU’s aktivitet 
Slutteligt så vendte Nikolaj tilbage til emnet, at budgetfaste AU-midlerne igennem en årrække ikke ender 
med at blive brugt, og derfor ønsker DFU’s bestyrelse at gå i dialog med klubberne om, hvordan afsatte midler 
kan blive brugt til noget selvom aktiviteterne potentielt skulle aflyses i løbet af sæsonen. Lige nu virker det 
til at processen med at fastlægge næste års aktiviteter på aktivitetsseminaret i oktober ikke fungere helt efter 
hensigten, da klubberne har svært ved at se så langt ind i det nye år. Hertil kom repræsentantskabet med 
flere gode bud samt generelle perspektiver til tilskudsændringer i DFU, blandt andet blev det forslået 
følgende: 
  

1) At instruktørers uddannelsesgebyrer bliver dækket efter man har gennemført kurserne.  
 

2) At der kan gives et symbolsk beløb ved opnåelse af B- og C-certifikat, så der er incitament for at gå 
videre, samt ved udtjeksspring. 

 
3) Det er svært at planlægge aktiviteter så langt ud i fremtiden. Folk kan ikke tilkendegive så lang tid i 

forvejen, så en løsning kunne være at der afsættes en pose penge og påbegynde planlægningen 3 
uger før. Et andet perspektiv dertil var, at planlægningen af aktiviteter nok i højere grad er disciplin 
afhængigt og derfor stiller forskellige krav til hvornår en planlægning bør startes. Diskussionen endte 
ud i, at det blev forslået, at der fremadrettet kan være to puljer; en til langsigtet og en til kortsigtet 
aktiviteter. 

 
4) At det kan være et krav, at der altid skal være en alternativ dato til aktiviteter, hvis det nu de skulle 

aflyses. 
 

5) At man kunne kigge slutningen af året, om hvilke aktiviteter der ikke blev gennemført og henholdsvist 
give de afsatte midler til disciplinen indendørs.  

 
6) At DFU’s administration tager fat i klubberne og påminder dem om at de har søgt penge. 

 
7) I dialogen blev det forslået at en opgave til administrationen kunne være at kigge på, hvorfor 

begivenheder bliver aflyst, og hvordan støttestrukturen kunne ændres. Hertil svarede DFU’s 
sekretariatsleder og sportsmanager at der kommer et spørgeskema fra administrationen angående 
dette. 
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8) At de frivillige kan få noget økonomisk anerkendelse – ligesom man kan se ved kraftcentrene. 
 

9) Appellering til at få økonomisk kompensation for de stigende brændstofpriser til kraftcentrene, så det 
ikke går ud over eleverne.  

 
10) Et perspektiv var, at hvis det er ildsjæle som står og planlægger aktiviteterne, så skal de planlagte 

aktiviteter nok blive til noget. 
 

11) Et forslag var en økonomisk gulerod på 200kr. pr. person der er aktiv deltagende ved en pågældende 
aktivitet. Jo flere deltagere der er med til en aktivitet, jo flere penge får klubben selv – noget der kan 
hjælpe den enkelte klub 

 
12) Et andet bud var at klubberne selv kan få en pulje til at fastholde deres egne medlemmer. Men det 

virker også godt med et aktivitetsudvalg og aktivitetsseminar, så der bliver sørget for at alle discipliner 
får støtte. 

 
13) Der blev udtryk bekymring for få, store arrangementer som for eksempel Nordiske Mesterskaber. Det 

kræver mange frivillige ressourcer med at skulle organisere, planlægge og afholde store events. 
Fordelen ved at fastholde adskilte DM for de enkelte discipliner er, at så er der mulighed for den 
enkelte at deltage i flere discipliner. I den forbindelse blev det meldt ud, at klubber er velkomne til at 
låne FDK’s flyver til at arrangere DM, hvis FDK ikke selv har aktiviteter i den pågældende weekend – 
blot dette planlægges i god tid. 

 
14) I dialogen kom der også en appel til, at vi skal have uddannet flere med dommere. DFU’s 

administration vil påtage sin opgaven at lave materiale med ”Hvad kræver det at blive dommere?”, 
som kan blive sendt ud. Der opfordres til, at hvis man er interesseret i at blive dommer, kan man tage 
fat i Ulla. 

 
15) Til sidst blev der opfordret til at bruge Formandsgruppen på Facebook for at indgå i samarbejde 

imellem klubberne og for at vidensdele med hinanden.  
 
Soldaterprojekt 
Slutteligt blev der spurgt ind til en opdatering på et muligt soldaterprojekt i samarbejde med DIF og SafeZone. 
Nikolaj måtte melde svar skyldig, men administrationen vil vende retur med yderligere info i forbindelse med 
klubbesøg turen, Tobias i administrationen er ansvarlig på dette område.    
 
Mødet sluttede kl. 13:54 

 
……………………………………………………………… ………………………………………………………………….. 
Referent:   Referent: 
Freja Bak Pjetursson  Nikolaj Larsen 
 
 
---------------------------------------------------------- 
Som dirigent: 
Rasmus Mackeprang 


