
 

 
 

Dansk Faldskærms Union – Brøndby Stadion 20 – 2605 Brøndby - www.dfu.dk –    +45 43 26 27 77 –       dfu@dfu.dk 
 

Brøndby, d. 6. juli 2018 

Referat 

Bestyrelsesmøde d. 3. juni 2018 

Til: Flemming Olsson, Jens Pedersen, Stefan Olsen, Anne Mine Møller Petersen, Anders Bang, Louise Staal 

Thomsen 

Administration: Gregers Gatzwiller 

Nordsjællands Faldskærmsklub. Krise under opsejling i - Hvad gør vi for at hjælpe 
NFK har tekniske problemer med deres fly, som betyder at de ikke kan bruge det til spring.  
Der blev diskuteret muligheden for at bytte flyveweekend med DFC, så NFK kan leje deres fly. Ellers 
arbejdes der videre med hvad bestyrelsen kan gøre, men afventer også at høre noget fra NFK. 
 
Aktivitetsplan og udviklingsplan for Gregers 

En orientering om hvad Gregers arbejder med - Gregers prioriterer at komme på så mange klubbesøg som 

muligt. Gregers arbejder også med DFU’s kommunikation til klubberne og undersøger mulighederne for 

ekstern kommunikation og markedsføring. Derudover arbejder Gregers, i samarbejde med 

markedsføringsudvalget, på at udvikle forskellige kommunikations -og markedsføringsmanualer, som kan 

hjælpe klubberne.  

Derefter en snak om muligheden for at aflaste Nikolaj administrativt, så der bliver bedre tid til at arbejde 

med strategien. Administrationen snakker videre med Louise og Dorthe. Bestyrelsen ønsker desuden et 

overblik over de administrative opgaver for at få indblik i hvor tidskrævende de forskellige opgaver er og 

for at undersøge om nogle af opgaverne kan effektiviseres.  

Databehandleraftaler 
- DFU klubber 
- DFU leverandører 

De nye regler i persondataforordningen trådte i kraft d. 25. maj, som betyder skærpede krav til rammerne 

for behandlingen af data. Som forening skal man b.la. kunne dokumentere, at personoplysningerne 

behandles ordentligt og sikkert, og man skal orientere de berørte enkeltpersoner om hvordan deres 

personoplysninger behandles. 

DFU skal derfor kunne beskrive hvad vi har til rådighed af data og hvad vi bruger dataen til. DFU laver en 

databehandlingspolitik som klubberne kan bruge. Jens og Flemming arbejder videre med det.  

Status på KDA afvikling / nedjustering 
Intet nyt. Ejendommen er sat til salg. Flemming har aftalt med Dennis, at han følger op på det og vender 
tilbage. 
 
Luftsportsarrangement med DIF best. I Holstebro 1.sept. 
Planlægning af et fællessportsarrangement for DIF-bestyrelse. Flemming vender tilbage, men vil gerne 
have nogle fra DFU bestyrelsen med. Stefan regner med at deltage.  
 
Kørselsfradrag for klubarbejde 
Sagen er pending. Anders laver en forespørgsel til SKAT 
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Mailbeslutninger 
- HRC dommerudgifter – Nikolaj har svaret 
- Ny Cp elitespringer – på plads 
- FDK storflystævne – Har fået et mindre beløb 
- Præc. træner ved wC – på plads. Beslutningen ligger hos Mine   
- Omlægning af WS AU-udgifter – På plads 
- Statusmøde med DIF d. 20/6 – SU, AU, formand, næstformand deltager i mødet med et oplæg. 

Nikolaj undersøger om mødet kan rykkes 1 time senere. 
 
 

 


