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Referat 
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 3. november 2020, kl. 19.30 

 
 
Til: Anders Bang, Jens Pedersen, Louise Staal-Thomsen og Lærke Mogensen og Mikkel Petersen – Søren 
Due-Hansen   
Afbud: Martin Andersen og Kristian Varmark 
Administrationen: Gregers Gatzwiller og Nikolaj Larsen 
 

 
1. Kort information fra administrationen 
A: Sekretariatsleder 

 
B: Markedsføringskonsulenten 
I foråret deltog DFU i en undersøgelse af hvorfor der er få kvindelige medlemmer i de tre luftbårne 
forbund: Svæveflyvning, Hang- og Paraglider og Faldskærm. Det er der kommet en rapport ud af, som DFU 
vil bruge fremadrettet i arbejdet med at blive flere kvinder i faldskærmssporten. Formanden og kontoret 
deltager også i et møde med DIF om hvordan de kan hjælpe DFU med dette. 

 
2. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning 
A: Drøftelse og godkendelse af strategien efter inputs fra klubberne til strategiworkshoppen og møder med 
DIF, så vi kan tage strategien med til diskussion og godkendelse til formands- og budget d. 14. november.  
 
Bestyrelsen diskuterede og justerede udkastet til den kommende strategiperiode, så den kan blive 
præsenteret til formands- og budgetmødet d. 14. november. Bestyrelsen forventer at sende materialet ud 
til formændene i begyndelsen af uge 46.  
 
B: Status på budgettet  
Bestyrelsen laver budgettet klar til godkendelse til formands- og budgetmødet d. 13. nov. 
 
C: Orientering om FDK’s planer for fremtiden 
Kontoret, formanden, AU-formanden og teknisk sekretær har haft møde med FDK, som fortalte om deres 

ambitioner med at arbejde i en mere professionel retning med fastansat personale, så de kan lave mere 

faldskærmsaktivitet og optimere deres aktiviteter. FDK ønsker fortsat et tæt samarbejde med DFU og 

fortalte, at samarbejdet er en forudsætning for, at de vil gå videre med at blive en mere professionelt 

drevet faldskærmsklub. FDK får muligvis brug for sparring og inputs til hvordan, de laver det smarteste 

setup. Dette vil administrationen hjælpe FDK med.  

D: Kraftcenter samarbejder og aftaler 
SU Formanden og kontoret har afholdt møde med begge klubber (NJFK og FDK), og de har gode dialoger 
om krav og indhold til at være en kraftcenterklub. Det var nogle gode møder, hvor klubberne udtrykte 
deres motivationer og ønske om at udvikle sig. Gode samtaler og gode snakke om budgettet i kraftcenteret. 
SU Formanden vender tilbage med nogle konkrete forslag til det videre forløb. 
 
E: Evaluering storflyprojektet 2020 
Bestyrelsen drøftede storflyprojektet i sæson 2020 og vurderede om det skal fortsætte til næste år. 
Bestyrelsen er enige om, at projektet var en succes, men at der er brug for nogle optimeringer og 
justeringer, hvis projektet skal fortsætte til næste sæson. Bl.a. skal projektet involvere flere klubber og der 
skal findes en bedre økonomiske model – fx har færgeflyvningen været for dyr  
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F: OFC har søgt om økonomiskstøtte til deres bestyrelsesseminar 
Anmodningen er blevet afvist, og OFC er blevet orienteret.  
 
3. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer 
A: Formand 
B: Næstformand 
C: Teknisk sekretær 
Bestyrelsen sender en lille gave til Ditte Johnsen fra IU for tak for hendes store indsats ifm. afholdelsen af 
instruktøreksamen. 
D: Økonomisk ansvarlig 
E: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på elite 
F: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på bredde 
 
4. Eventuelt 
 
5. Evaluering af møde + / -  


