REFERAT FRA DFU REPRÆSENTANTSKABSMØDE
D. 16. MARTS 2019 PÅ COMWELL MIDDELFART
DFU’s formand Flemming Olsson bød velkommen og takkede de fremmødte repræsentanter for det flotte
fremmøde og samt et særligt velkommen til de indbudte gæster.
Ved dette års repræsentantskabsmøde deltog i alt 41 personer.
1. Valg af dirigent
På bestyrelsens forslag blev Peter Faaborg, SFH, valgt som dirigent.
Peter Faaborg 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 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 overrakte formanden sportspokalen til Kjetil Nordin og gav fortjenstpokalen
til Peter Faaborg, som modtog pokalen på vegne af Katrine Eriksen. Katrine ville gerne have deltaget, men
var forhindret, da hun var i Holland. Peter Faaborg sikre, at Karine modtager pokalen ved en senere
lejlighed.
Samtidig takkede formanden Anne Mine for hendes store engagerede indsats i DFU’s bestyrelse igennem
flere år.
Repræsentantskabet havde slutteligt ikke spørgsmål eller bemærkninger til formandens beretningen, som
herefter blev godkendt.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Dirigent gik videre til næste punkt på dagsordenen, som var fremlæggelse og godkendelse af regnskab
2018. Fremlæggelsen blev foretaget af DFU’s økonomisk ansvarlige.
Regnskabet for 2018 udviser et overskud i omegnen af 140.000 kr.
Repræsentantskabet havde ingen kommentarer til regnskabet, som herefter blev enstemmigt godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag – samarbejdsaftale med DZDK
Punkt 4 blev udskudt til efter pkt. 5, da Peter Svalø var blevet forsinket. Efter pkt. 5 blev dette punkt
genoptaget.
Bestyrelsen havde inden mødet fremsat og udsendt et oplæg til en samarbejdsaftale med Dropzone
Denmark. Samarbejdets formål er at fremme faldskærmssporten i Danmark gennem øgede aktiviteter i alle
sportens discipliner, udbredelse af kendskabet til sporten og øget tilgang af medlemmer til klubberne i
Danmark.
Flemming gennemgik processen og grundlaget for samarbejdsaftalen, og fremlagde dette for forsamlingen.
Herefter var der spørgsmål fra repræsentantskabet til aftalegrundlaget.
Peter Faaborg, SFH: Hvordan gør DFU’s materieludvalg DZDK opmærksom på nye materielbestemmelser?
Formand: På samme måde som klubberne, der modtager information i dag gennem hjemmeside og mails.
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Bjarne Wahl, AFC: Understregede at enkelte AFF-instruktører er ikke INS-2 i dag, hvordan bliver det i
forhold til kommende AFF-instruktører?
Formand: Alle nye AFF-instruktører skal være INS-2, som også er kravet i dag.
Bjarne Wahl, AFC: Er det korrekt forstået, at instruktører kan købes af DZDK af DFU’s klub?
Formand: Det vil være muligt for DFU’s klubber, at købe/leje instruktører hos DZDK.
Bjarne Wahl, AFC: Hvad er reglerne omkring køb af de officielle metalvinger og kontakt til militæret?
Bent Thistrup: Det er en klar intensionen fra DZDK’s side, at de ikke vil tage kontakt militæret.
Formand: Understregede at der er naturligvis en misligholdelsesparagraf i aftalen.
Peter Faaborg, SFH: Kan andre klubber få konverteret udenlandske instruktører?
Formand: Aftalen er kun lavet i forhold til DZDK i forhold til konverteringer af instruktører.
Kim Frisgaard, FDK: Hvad står der i aftalen om misligholdelse?
Formand: Hvis der opstår større tvister, så skal dette afgøres ved voldgift. Aftalen følger dansk retspraksis
inden for voldgift.
Kim Friisgaard, FDK: Vil DIF godkende aftalen?
Formand: Aftalen har været forbi DIF og er inde for rammerne af DIF’s love.
Kim Friisgaard, FDK: Noterede sig, at rabatten kan skade små klubber, som ikke har store elevhold, og
dermed ikke bestiller større portioner af elevpakker eller tandemblanketter.
Christian Stephansen, FKNF: Spurgte om elevblanketterne forældes efter et en periode?
Bestyrelse: Nej elevblanketterne forældes ikke, og kan benyttes flere år efter de er indkøbt.
Giacomo Lindorff, AFC: Er DFU’s budget 2019 rettet til i forhold aftalen med DZDK?
Bestyrelsen: Nej, budgettet er ikke rettet til, hvilket kan ende med større plus for DFU’ s regnskab for 2019.
Giacomo Lindorff, AFC: Vil der kunne forekomme elever i DZDK?
Bestyrelsen: DZDK må ikke være en klub, men DZDK uddanner springere til DFU’s klubber, hvor eleven selv
må bestemme, hvilken klub han/hun skal være medlem af.
Bjarne Wahl, AFC: DZDK er ikke en klub, men er meget tæt forbundet med HFK, og flere personer fra HFK er
en del af medarbejderstaben på det tidligere DZDK – kan det tillades?
Bestyrelsen: Dette kan vi ikke ændre på, men opfordre til, at alle tænker sig om, hvornår man er frivillig, og
hvornår man arbejder for DZDK.
Kim Friisgaard, FDK: Bekendtgjorde at han anbefaler at aftalen godkendes, men at det er klubberne som
foretager evalueringen af aftalen efter år-1.
Bestyrelsen: På baggrund af dette, så kommer punktet på agendaen ved repræsentantskabsmøde 2020,
hvor forlængelsen af aftalen bliver diskuteret og besluttet.
Bent Thistrup, DZDK: Fortalte repræsentantskabet, at det der ønskes fra DZDK’s side er en masse
faldskærmsaktivitet på Herning Flyveplads.
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Giacomo Lindorff, AFC: Foreslog at der gives en status på samarbejdet på DFU’s formands- og budgetmøde
i november – evt. på aktivitetsseminaret.
Dette var der bred enighed om.
Herefter blev der stemt om forslaget, og bestyrelsen forslag blev enstemmigt godkendt af DFU’s
repræsentantskab.
Slutteligt så understregede formanden, at vi alle skal gøre alt, hvad vi kan for, at det fungerer til gavn for
alle springere i Danmark.
5. Fremlæggelse af budget, herunder godkendelse af kontingentets størrelse
Budgettet blev kort fremlagt af DFU’s økonomiske ansvarlig, der samtidig præsenterede den
kontingentforhøjelse, der er forudsat i budgettet og foreslået af bestyrelsen.
Kontingentforhøjelsen blev godkendt, således at kontingentet for 2019 er fastsat til 50,00 kr. månedligt,
hvilket svarer til en stigning på 1,00 kr.
Derudover så var der enighed om at initiativet med gratis spring bør fortsættes, og bestyrelsen vil vurdere
hvornår dette vil blive tilbudt DFU’s elever i 2019.
Forslag om at genindmeldelsesgebyret på 200 kr bør fjernes i 2020, hvilket bestyrelsen tager til
efterretning, når der udarbejdes budget for 2020 i efteråret.
Herefter var man nået til valgene på dagsordenen.
Inden valgprocessen startede, så skitserede dirigenten løbende hvilket poster der var på valg.
6. Valg af formand
Ikke på valg i ulige år.
7. Valg af næstformand
Bestyrelsen indstillede Louise Staal-Thomsen, SDV til at fortsætte som næstformand.
Louise blev enstemmigt valgt som næstformand for den næste 2-årige periode.
8. Valg af økonomisk ansvarlig
Bestyrelsen indstillede Anders Bang, VAF til at fortsætte som økonomisk ansvarlig.
Anders blev enstemmigt valgt som økonomisk ansvarlig for den næste 2-årige periode.
9. Valg af teknisk sekretær
Ikke på valg i ulige år.
10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlem med primært ansvar for eliten
Bestyrelsen indstillede, at Lærke Mogensen, SDV tiltræder som nyt bestyrelsesmedlem med primært ansvar
for eliten, da Anne-Mine Møller Petersen ikke ønsker at genopstille.
Lærke fortalte i den forbindelse, hvorfor hun har valgt at stille op til DFU’s bestyrelse.
Lærke Mogensen blev uden modkandidat valgt for en 2. årig periode.
Bestyrelsesmedlem med primært ansvar for bredden
Ikke på valg i ulige år
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11.Valg af første og anden suppleant til bestyrelsen
Den nuværende suppleant i DFU’s bestyrelse, Stefan Olsen, WJ, ønskede at genopstille. Dorte er siden
udsendelsen af materialet til repræsentantskabsmødet blevet valgt som formand i HLF, hvilket hun har
valgt at prioritere, hvorfor hun ikke ønskede at genopstiller som suppleant.
Derudover så er der yderligere 2 nye springere, som ønskede at stille op som suppleant til DFU’s bestyrelse,
Christian Stephansen, FKNF og Alex Ljungberg, HLF.
Herefter præsenterede Stefan Olsen og Christian sig selv, og forklarede, hvorfor de ønskede at stille op som
suppleanter.
Dorte præsenterede Alex Ljungberg, da han desværre var blevet syg op til mødet. Herefter blev der
foretaget valg til suppleantposterne.
Stemmerne fordelte sig således:
Stefan Olsen (27 stemmer), Alex Ljungberg (17 stemmer) og Christian Stephansen (4 stemmer).
1. suppleant: Stefan Olsen, WJ
2. suppleant: Alex Ljungberg, FKNF
DFU’s bestyrelse frem til repræsentantskabsmøde 2020 består herefter af følgende:
Flemming Olsson, SFH, formand
Louise Staal-Thomsen, SDV, næstformand
Anders Bang, VAF, økonomiansvarlig
Jens Pedersen, WJ, teknisk sekretær
Jakob Sparvath, OFC, medlem med primært fokus på bredde
Lærke Mogensen, SDV, medlem med primært fokus på elite
1. suppleant – Stefan Olsen, WJ
2. suppleant – Alex Ljungberg, FKNF
12.Valg af Ordensudvalgsmedlem og suppleant
Formand for Ordensudvalget, Annette Hagdrup, SFH, var på valg og ønskede at genopstille.
Annette Hagdrup, SFH, blev enstemmigt valgt til en ny 3-årig periode som formand for ordensudvalget.
Bent Thistrup valgte, at opstille som suppleant til ordensudvalget, og blev enstemmigt valg.
Ordensudvalget består herefter af følgende:
Magnus Kaiser, WJ
(er på valg 2020)
Kim Friisgaard, FDK
(er på valg 2021)
Annette Hagdrup, SFH, formand (er på valg 2022)
Bent Thistrup, OFC, suppleant

(er på valg 2020)

13.Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter
DFU’s nuværende interne revisorer Svend Åge Holst, Skydive2000, og Heidi Lodahl, ØFK, ønskede begge at
genopstille til posterne som interne revisorer.
Der var ingen modkandidater til posterne, så derfor blev Svend Åge Holst og Heidi Lodahl begge genvalgt til
DFU’s interne revisorer for en ny 1. årig periode.
Anne Mine Møller Petersen, VAF, blev valgt som 1. suppleant og Giacomo Lindorff, AFC, som 2. suppleant.
Herefter var de faste punkter på DFU’s repræsentantskabsmøde afsluttet – kl. 13.15.
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Derefter blev repræsentanterne opfordret til at melde ind med emner, som deltagerne ønskede blive bragt
op under punktet eventuelt, og emnerne blev behandlet i hensigtsmæssig rækkefølge.
14.Eventuelt
A. Gratis Spring initiativet
Formanden gennemgik initiativet ”Gratis spring”, og bad formændene om at komme med deres holdning til
initiativet.
- Søren Due, NJFK: Super godt initiativ, men har desværre ikke fået meldt udgiften ind til DFU’s
administration.
- Jakob Sparvath, OFC: Det er synes, at det er vigtigt at understrege overfor eleverne, at
faldskærmssporten ikke er en gratis sport.
- Ditte Winther, OFC: Foreslog at det måske bør være en sommermåned, hvor eleverne kan gøre brug af
initiativet.
- Bjarne Wahl, AFC: Initiativet kunne måske være med gratis FS udtjek i stedet, da dette er skridtet efter
færdiggørelse af C-certifikatet.
- Lærke Mogensen, SDV: Er der lavet en analyse af, hvornår eleverne melder sig ud? Gregers fortalte, at
kontoret netop er i færd med at indsamle data fra udmeldte elever, dog ikke i forhold til, hvornår de er
udmeldt.
- Johnni Meier, OFC: Det var fedt at det var i december, da det er en periode, hvor der ikke sker så meget,
men det skulle måske istedet være i september, og så lave noget løbende reklame i forhold til eleverne.
Det kunne eventuelt også være sammen med en springer-udviklingsaftale, som skal kunne tilgås via
DFU.DK.
- Formand: Bestyrelsen vil arbejde med en model, hvor det er i løbet af sæsonen, samt at gøre det gratis
at videreudvikle springere. Men det er vigtigt at klubberne inddrages i forløbet mod c-certifikat.
- Per Frydkjær, NJFK: Klubben har netop iværksat et nyt projekt, som hedder ”Gå til faldskærm”, hvor det
er en større pakke, som eleverne forpligter sig til, dette kunne sagtens kombineres med DFU’s initiativ.
- Kim Friisgaard, FDK: Understregede at det bør være DFU’s penge der bruges til formålet, samt at det er
vigtigt ikke, at gi mere arbejde til klubberne og de frivillige.
Bestyrelsen afrundede dialogen, og tager input’ene til sig, og videreudvikler på ovenstående ideer.
B. Kim Friisgaard
Formanden for FDK fortalte, at han havde taget lidt plakater med for de forskellige aktiviteter i FDK, som
klubberne kan tage med hjem til opslagstavlerne.
C. Chikane
Flemming understregede, at DFU’s bestyrelse tager seksuel chikane meget alvorligt, og understregede, at
DFU’s midler vil ikke kunne benyttes til instruktører eller andre personer, som tidligere har opført sig
uhensigtsmæssigt over for eksempelvis kvinder.
Formanden understregede samtidigt, at det er alles ansvar, at der er en god tone mellem medlemmer, og
på springpladserne.
Giacomo Lindorff, AFC: Fortalte at Aversi’s bestyrelse har diskuteret den seneste skrivelse fra DFU’s
bestyrelse, hvor en instruktør, som ikke er DFU medlem, har opført sig yderst chikanerende overfor flere
kvinder i DFU.
Giacomo spurgte forsamlingen, hvordan DFU’s bestyrelse eller de øvrige klubformænd mener, at han skal
reagere på denne skrivelse. Så der ikke er nogen der hænges ud, eller at der efterfølgende er kvinder, som
bliver chikaneret af den pågældende instruktør, hvis ikke indholdet er meldt godt nok ud til klubben.
Herefter var der en god dialog blandt klubformændene og der er en klar holdning til, at alle skal håndtere
og italesætte, at vi ikke tolerer chikane i DFU
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D. Takketale til Anne Mine M. Petersens indsats for DFU
Formanden takkede endnu engang Mine for en stor indsats for DFU primært inden for elitearbejdet.
Mine takkede i den forbindelse for alle årene i bestyrelsen, og tilbød fortsat, at hjælpe med det frivillige
arbejde, hvis hjælpen ønskes.
I den forbindelse opfordrede Mine alle klubberne til at deltage ved aktivitetsseminaret 5.-6. oktober 2019.
E. Information fra DFU’s adm.
DFU’s markedsføringskonsulent Gregers Gatzwiller orienterede om, at der nu er oprettet en side på
DFU.DK, hvor klubberne kan finde information og vejledning i flere forskellige ting. Der er blandt andet lagt
vejledninger til brugen af Facebook med fokus til klubberne. Samt råd og vejledning til ansøgning til DIF &
DGI-puljen, men vejledningen kan også bruges som generel inspiration til fonds- og puljeansøgninger.
Ambitionen er at der kommer flere relevante vejledninger, og Gregers opfordrede klubberne til at tage fat i
kontoret, hvis der mangles hjælp til sparring eller råd til ansøgninger.
Kalender 2019
Kontoret har igen i år samlet langt de fleste faldskærmsudviklende aktiviteter i en 2019 kalender, som blev
udleveret efter mødet.
Gregers fortalte i den forbindelse, at aktiviteterne er lagt ind med forskellige farver, som dog ikke har
anden betydning end at gøre det lækkert for øjet. Med tiden er det dog ambitionen, at vi kategoriserer
aktiviteterne i særlige farver, så de kan give et overskueligt overblik.
Tandemsiden
Vi er i færd med at lægge sidste hånd på pilotprojektet, hvor der etableres en fælles tandemportal, hvis
formål er at samle markedsføringen af klubbernes tandemspring. Drømmen er dog også, at det med tiden
også inkluderer elevspring. Planen er at hjemmesiden, får sin start til den kommende sæson for de klubber
der er med i projektet, men at det efterfølgende tilbydes til alle klubber i DFU, som ønsker at være med.
Sociale medier
Kontoret prioriterer nu mere tid på at være mere tilstede på de sociale medier, som for DFU’s
vedkommende er Facebook og Instagram. Dette gør vi både i forhold til den nye tandemside, men også for
at skabe generel synlighed af DFU og jer og jeres aktiviteter. Derfor kom Gregers med en opfordring, at
klubberne med fordel laver Facebook begivenheder, og invitere DFU som medorganisator på
begivenhederne. Dette giver derfor ekstra opmærksom på klubbernes aktivitet.
Derudover så er vi begyndt at bruge Instagram mere struktureret. Vi er dog fortsat i en opstartsfase, men
er begyndt at poste billeder for at skabe noget liv på Instagram. Derfor opfordrede Gregers alle til at tagge
DFU, når der lægges faldskærmsbilleder på springernes egne Instagram profiler.
DFU’s instagram profil hedder ”dfu1963”.
Newline
Slutteligt fortalte Gregers, at DFU’s kontor netop har forhandlet en aftale på plads med DFU’s tøjsponsor,
Newline. Dette betyder, at alle medlemmer får 40% på Newline’s webshop frem til sommer. Du skal blot
bruge rabatkoden "NLDFU", så får du 40% rabat på dit køb, dog ikke på allerede nedsatte varer.
F. Sekretariatsleder Nikolaj Larsen reklamerede for de planlagte seminarer og møder i 2019.
Aktivitetsseminar 2019 afholdes i weekenden 5.-6. oktober 2019.
Instruktøreksamen afvikles i weekenden 25.-27. oktober 2019.
Formands- og budgetmødet afholdes 16. november 2019.
IU årsmøde afholdes 23.-24 november 2019
De nationale konkurrencer afholdes på følgende datoer:
DM i FS/FF afholdes hos WJ i uge 28
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DM i Præc afholdes hos NJFK d. 2.-4. august 2019
DM i FS 8-way afholdes hos FDK d. 23.-25. august 2019
DM i CP afholdes hos NJFK d. 28. august – 1. september 2019
DM i WS afholdes hos FDK d. 6.– 8. september 2019
Herefter præsenterede Nikolaj DFU’s nøgletal, og startede med årets tal for C-certifikater, som desværre
udviser en mindre netto nedgang på 8 C-certifikatspringere i 2018. Der er kun udstedt 52 c-certifikater.
DFU’s medlemskurve ses stigende til omkring 3.400 medlemmer for hele 2018, herunder ses et stabilt salg
af tandemblanketter på omkring 1400 stk. i 2018. Til gengæld et større stigning i salg af elevpakker på
næsten 12% til i alt 1.800 stk. solgte elevpakker i 2018.
G. Klubadmin
Jens fortalte repræsentantskabet om de videre steps i udviklingen af medlemsdatabasen.
Der arbejdes i øjeblikket målrettet på at gøre tilmeldingen til elevkurserne helt elektronisk, hvilket betyder
at nye elever derfor skal udfylde elevblanketten og tilmelde sig kurser via nemID.
Det forventes også, at gøre tandemregistreringen elektroniske i 2020.
Jens fortalte endvidere, at der ikke ligger en direkte integration mellem Burple og medlemsdatabasen.
I den forbindelse så fortalte både Johnni Meier og Peter Savlø, OFC, at de begge gerne vil af med de fysiske
certifikater, da elektroniske certifikater er vejen frem.
Det blev dog understreget, at det er vigtigt, at de automatiske processer ikke gør det frivillige arbejde
endnu svære, eller skaber unødigt dobbeltarbejde.
H. Peter Svalø spurgte DFU’s tekniske sekretær, hvornår årets FB opdateringer publiceres. Jens fortalte, at
han har fokus på dette netop nu.
I. Bjarne Wahl, AFC: Spurgte om der er noget nyt i forhold til Swoop freestyle 2019, som sidste år blev kørt
igennem DZDK og USPA, og om bestyrelsen har været i dialog med arrangørerne?
Formanden sagde, at bestyrelsen ikke har hørt fra arrangørerne, samt at denne opgave ikke bør ligge hos
DFU’s bestyrelse eller ansatte. Dette er klubberne, som skal samle den mulighed op, som der ligger ved at
skulle markedsføre sig i forbindelsen med denne event.
Flemming takkede slutteligt suppleant gennem de sidste par år Dorte Vilsgaard, og dirigent Peter Faaborg
samt alle de deltagende, som havde valgt at bruge lørdagen på DFU’s repræsentantskabsmøde.
Mødet sluttede kl. 14.25

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

---------------------------------------------------------Som dirigent:
Peter Faaborg
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