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Referat 

Bestyrelsesmøde tirsdag 25. oktober 2016, kl. 18 – Fredericia kaserne 
 
 

Til: Anne Mine Møller Petersen, Dennis Werenskiold, Ina Nielsen, Katrine Eriksen og Martin Halfer 
Afbud: Jens Pedersen 
Administrationen: Helle Eriksen & Nikolaj Larsen 
 
 
1. Godkendelse af sidste mødereferat 
Seneste 3 referaterne blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende. 
 
 
2. E-mail beslutninger til referat 
A – 3. oktober 2016 - Godkendt ansøgning fra Tanya Barkhuus – angående ekstraordinær støtte til 
fortræning i forbindelse med deltagelsen ved VM i Wingsuit i USA.  
Bestyrelsen har ekstraordinært godkendt at støtte Tanya med op til 5.000 kr. med det normale 
dokumentationskrav. Beløbet tages fra bestyrelsens dispositionskonto. 
 
B – 3. oktober 2016 - Godkendt ansøgning fra Per Bjørn Poulsen – angående ansøgning til dækning 
af udgifter ved Red Bull Aces, som Per Bjørn eksklusivt er blevet inviteret med til.  
Bestyrelsen har godkendt at støtte Per Bjørn med op til 5.000 kr. med det normale 
dokumentationskrav. Beløbet tages fra bestyrelsens dispositionskonto. 
 
 
3. Kort information fra administrationen 
A: Sekretariatsleder 
Ny DFU klub 
Nikolaj fortalte, at HFK nu officielt er blevet oprettet som klub under DFU og som de andre klubber 
har fået sendt kontingentopkrævning for 3. kvartal til klubberne herunder HFK. 
Administrationen laver en nyhed på DFU.DK omkring oprettelsen af den nye klub. 
 
B: Udviklingskonsulent 
Klubudviklingsseminar 
Efter de evalueringer og tilbagemeldinger, administrationen har modtaget, har det igen været et 
godt, udbytterigt og konstruktiv seminar med en masse positive dialoger og vidensdeling. Der deltog 
repræsentanter for 11 klubber. Opsamling og evaluering udsendes i løbet af ugen til klubberne. 
 
DIF konsulenttræf og uddannelse 
Helle deltager d. 2.-3. november på ”DIF Træf og uddannelsesdage for udviklings- og 
projektkonsulenter”. Dette arrangeres to gange årligt i Idrættens hus for alle konsulenter. 
  
Klubbesøg 
Helle fortalte, at hun netop har planlagt tre klubbesøg inden jul hos NFK, ÅFC og Skydive Viborg. Hun 
arbejder på at nå yderligere et par klubbesøg inden årets udgang. 
 
Udvalgsseminar 
Der er udsendt mulige datoer for afholdelse af disciplinseminaret i 2017 til de disciplinansvarlige. 
Mødet afholdes enten d. 14.-15. januar eller 4.-5. februar på Stenstruplund, hvor 
disciplinudvalgsseminaret blev afholdt i september. 
Det blev aftalt, at MU og IU også vil blive inviteret til denne weekend. 
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Luftsportens dag 
I forbindelse med KDA’s rep. møde 2016 fik Katrine og Dennis udleveret et oplæg til en folder til 
markedsføring af ”Luftsportens dag 2017”, og KDA anmodede unionerne om gennemgå og revidere 
tekst og billeder om deres union. 
Kontoret har lavet et revideret oplæg med tekst og billeder, der er sendt videre til KDA’s 
generalsekretær. 
 
 
4. Regelmæssig økonomistatus til bestyrelsesmedlemmer og udvalg 
Seneste regnskabstal og oversigten over bestyrelsens dispositionskonto var udsendt med 
mødeindkaldelsen. 
DFU’s administration har gennemgået regnskabet pr. 30/9-2016, og ud fra de kendte indtægter og 
udgifter vurderes det, at årsregnskabet ender med et plus på omkring 50.000 kr. imod det 
budgetterede underskud på ca. 160.000 kr. 
Vedrørende oversigten over dispositionskontoen forklarede Nikolaj, at udgifterne til NordLogic er 
betaling for arbejdet med den nye hjemmeside. Ved bestyrelsesbeslutningen om at bevilge udgiften 
var ikke taget højde for, at der skulle betales spansk moms, hvilket er baggrunden for, at udgiften er 
blevet større end det beløb, ca. 55.000 kr., som bestyrelsesbeslutningen lød på.  
Bestyrelsen godkendte den samlede udgift på 71.429,38 kr.  
 
 
5. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning 
A: IPC delegate og alternate delegate 
DFU’s formand deltager som delegate ved IPC mødet, som afholdes i Portugal 25.-29. januar 2017. 
Under hensyn til, at DFU har stærke talenter inden for wingsuit, der også  er den nyeste 
konkurrencedisciplin under IPC, besluttede bestyrelsen at tilbyde Ulf Munkedal at deltage på mødet 
som alternate delegate for at give god mulighed for at præge disciplinens udvikling.  
Dennis spørger Ulf og tilbyder ham, at han kan kontakte Mine, hvis han gerne vil vide mere om, hvad 
det går på. Hvis Ulf takker nej til tilbuddet, hører Dennis Per Bjørn, om han vil påtage sig hvervet.  
 
B: Nordisk samarbejdsmøde, Helsinki 14.-15. januar 2017 
Der var enighed i bestyrelsen om, at de resultater, der hidtil er kommet ud af det samarbejde, ikke 
umiddelbart står mål med de menneskelige og økonomiske ressourcer, der skal bruges på det. 
Bestyrelsen besluttede derfor, at DFU ikke ønsker at deltage i det nordiske samarbejde fremadrettet. 
Mine sender en forklarende mail til de øvrige nordiske deltagere. 
 
C: Formulering og valg af strategispor for DFU 2018-2021, oplæg vedlagt 
mødeindkaldelsen 
Bestyrelsen godkendte grundlæggende de 4 strategiske spor, som Martin og administrationen har 
udarbejdet på baggrund af de seneste 3 seminarer, hvor den kommende DFU strategi har været 
omdrejningspunkt. 
Katrine bemærkede, at hun havde nogle rent sproglige ændringsforslag, særligt hvad angik 
strategisporet vedrørende sikkerhed, uddannelse med mere.  
Administrationen sender strategioplægget til kommentering i bestyrelsen med en deadline onsdag d. 
2. november 2016. Oplægget sendes samtidig til DIF-konsulenten til orientering og kommentering. 
 
D: Status og opfølgning på mødet med DZDK 
I fortsættelse af den kortfattede informeringsmail refererede Mine mere udførligt fra møde d. 5. 
oktober på Herning Flyveplads. Mødet foregik i en positiv tone; men der er fortsat ikke enighed om 
de specifikke præmisser for et kommende samarbejde mellem DFU og DZDK. 
Det blev aftalt, at det nu er DZDK, der skal vende retur med et oplæg til en samarbejdsaftale, som  
DFU’s bestyrelse derefter vil se på.  
Mine udarbejder et informationsoplæg til DFU’s hjemmeside. 
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E: Dialog og fastlæggelse af Budget 2017, udsendt til bestyrelsen fredag d. 14. oktober 
2016. 
Bestyrelsen besluttede indledningsvist, at det skal tilstræbes at ramme et underskud på omkring 
150.000 kr. 
 
Herefter blev den videre drøftelse af dette punkt udskudt til drøftelse efter de øvrige 
dagsordenspunkter.  
 
F: Fastlæggelse af yderligere mødedatoer herunder invitation af DIF’s bestyrelsesmedlem 
Lotte Büchert, husk en opdateret mødekalender 
Følgende møder blev fastlagt: 
Fredag 18. november 2016, aftenen før Formands- og budgetmødet lørdag den 19. november 2016. 
Fortsættes efter formands/budgetmødet lørdag-søndag som bestyrelsesseminar. 
Tirsdag den 10. januar 2017 kl. 17.30 i IH, hvor Lotte Büchert også inviteres. 
Weekenden den 4.-5. februar 2017 i forbindelse med udvalgsseminaret, hvis der viser sig behov for 
et bestyrelsesmøde da. 
Fredag den 10. marts 2017, aftenen før repræsentantskabsmødet lørdag den 11. marts 2017. 
 
G: Bestyrelsessammensætning efter Rep. møde 2017 - Mine 
Formand: 
Da Mine efter Peter Kallehaves tilbagetræden alene er fungerende formand, er formandsposten 
ekstraordinært på valg.  
Mine ønsker ikke at stille op til valg som formand.  
Næstformand: 
Martin, der er valgt som suppleant, men på grund af Peter Kallehaves fratræden indtrådte i 
bestyrelsen på posten som næstformand, ønsker ikke at stille op til bestyrelsen. 
Økonomisk ansvarlig: 
Ina ønsker at genopstille som økonomisk ansvarlig. 
Teknisk sekretær: 
Er ikke på valg.  
Eliteansvarlig/SU-formand: 
Mine ønsker at stille op. 
Breddeansvarlig/AU-formand: 
Dennis vil gerne fortsætte på denne post, men overvejer om nødvendigt at opstille som formand.  
 
Mine hører Jens, om han ønsker at genopstille, i bekræftende fald til hvilken post.  
 
Mine udarbejder en mail til DFU’s klubformænd, hvori klubberne opfordres til at begynde at finde 
kandidater til bestyrelsen.  
 
H: CP DM 2017 – input fra Helle 
Helle orienterede bestyrelsen om, at HFK har budt ind på afholdelse af CP DM i 2017, samt at CP -
dommerne føler sig udfordret af manglende struktur i forbindelse med afholdelsen af DM i CP i 2016. 
Disse udfordringer skal der styr på, hvis CP DM fortsat skal være en succes. 
Mine vil tage en dialog med CP-dommerne omkring afholdelse af CP DM og blandt andet få 
præciseret, hvilke punkter arrangøren skal have på plads, så dommerne kan koncentrere sig om at 
dømme konkurrencen. 
Der var enighed i bestyrelsen om, at HFK som helt nystartet klub ikke endnu kan komme i 
betragtning til et arrangement af denne størrelsesorden.  Blandt andet skal afventes, at der i 
samarbejde med Helle gennemføres at klubudviklingsforløb. 
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I: Diskussion omkring DIF’s Ansvarsforsikring, input fra DFU’s kontor 
Nikolaj har henledt opmærksomheden på, at der kunne være et tvivlsspørgsmål med hensyn til, 
hvorvidt DIF’s kombinerede ”erhvervs- og produktansvarsforsikring incl. retshjælp og 
netbanksdækning” dækker DFU’s officials, idet der synes nævnt en undtagelse for bl.a. 
faldskærmsspring.  
Nikolaj har efterfølgende talt med Willy Rasmussen, DIF’s specialkonsulent, der gav udtryk for, at 
DFU’s officials som alle andre officials under et af DIF’s specialforbund er dækket. Willy kontakwr 
Tryg om spørgsmålet.  
Der var enighed i bestyrelsen om, at det må ligge helt klart, at en af DIF tegnet forsikring naturligvis 
må dække alle DIF’s specialforbund, og at det i givet fald er noget, som DIF må løse i forhold til Tryg. 
 
 
6. Opfølgning på aftalte opgaver 
A: Status på DFU’s Medlemsdatabase – Jens 
Jens og Nikolaj har afholdt flere møde omkring medlemssystemet både i forhold til funktionalitet, 
udseende og brugeradministration. 
Nikolaj fortalte, at systemet vil indfri de ønsker, som klubberne og administrationen har fremsat. Det 
forventes fortsat, at systemet er parat til at blive udrullet i 2016. 
 
 
7. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer 
A: Formand 
Intet nyt 
 
B: Næstformand 
Intet nyt 
 
C: Teknisk sekretær 
Intet nyt 
 
D: Økonomisk ansvarlig 
Intet nyt 
 
E: Bestyrelsesmedlem 
Dennis fortalte, at Frits efter at have lavet en artikel om wingsuit til Allerød bladet var blevet 
kontaktet af TV2 Lorry, som ville lave en udsendelse omkring Wingsuit-landsholdet i den kommende 
weekend. Der er imidlertid den udfordring, at der ikke umiddelbart er et stævne, springene kan 
afvikles på.  
På forslag fra de andre i bestyrelsen vil Dennis kontakte enten FDK eller NFK og prøve at få etableret 
lån af fly/ekstrastævne.  
 
E: Dialog og fastlæggelse af Budget 2017, udsendt til bestyrelsen fredag d. 14. oktober 
2016-.FORTSAT 
Det udsendte budgetforhandlingsmateriale blev indgående gennemgået og drøftet.  
 
 
8. Eventuelt 
På baggrund af det forventede overskud på årets regnskab besluttede bestyrelsen, at det skal 
undersøges, om udgifter til bøjer til CP-konkurrencebaner og måske også til ny præcisionsmåtte 
eventuelt kan afholdes i år.  
 
 
9. Evaluering af møde + / - 
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Blev ikke diskuteret 
 
 
 
 
__________________  ___________________  __________________ 
Anne Mine Møller Petersen Martin Halfer   Katrine Eriksen 
 
 
__________________  ___________________ 
Ina Nielsen   Dennis Werenskiold 


