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Referat 
Bestyrelsesmøde tirsdag 4. januar 2022, kl. 19.00 

 
 
Deltog: Anders Krabbenhøft, Jens Pedersen, Louise Staal-Thomsen, Mikkel V. Petersen og Søren Due-
Hansen – Natascha Enoch-Larsen og Peter Enggaard 
Deltog ikke: Jørgen Funk, 
Administrationen: Tobias Thune Jacobsen og Nikolaj Larsen 
 
 
1. Godkendelse af sidste mødereferat 
Seneste referat var vedlagt mødeindkaldelsen, og godkendt af de tilstedeværende. 
 
 
2. E-mail beslutninger til referat 
Intet til dette punkt 
 
 
3. Kort information fra administrationen 
A: Sekretariatsleder/sportsmanager 

− Fordeling af opgaver i administrationen og fokus på udviklingsprojekter – Nikolaj fortalte, at 
administrationen afholder et møde i starten af januar, hvor opgaver og projekter fordeles samt 
kalenderen planlægges så alle klubberne vil få besøg i 2022 fra administrationen. 

− Den sportsfaglige ledelse og Sportsudvalget har netop udtaget talent- og elitetrupperne for 2022. Vi 
har modtaget gode og ambitiøse ansøgninger, dog er der discipliner, hvor der er set færre 
ansøgninger, men som er i færd med en omstrukturering og hvor der er sat gang i nogle 
udviklingsprojekter i 2022. 

− Derudover så er disciplinlandstrænerne for 2022 ved at være på plads. Dog har Sportsudvalget valgt 
ikke at prioritere en udenlands landstræner for FreeFly/Freestyle i 2022, da det vurderes, at mindre 
økonomisk tung trænerkapacitet vil give bedre mening.  

− Nikolaj fortalte, at han deltager sammen med Lærke ved ISC mødet i Rumænien i slutningen af 
januar.  

− DIF har netop været igennem en opdatering af fastnettelefonerne i Idrættens hus, hvilket betyder, at 
DFU’s hovedtlf.nr. 43262777 nu er blevet nedlagt. Nikolaj opdaterer de forskellige steder, hvor 
telefonnr. har været synligt. 

− Slutteligt fortalte Nikolaj, at DFU er ude af DIF DM ugen, da det har vist sig at der er sammenfald 
med DIF DM ugen og det militære VM, som prioriteres af en del af præcisionsmiljøet i Danmark. 

 
B: Udviklingskonsulent 

- Tobias fortalte, at vi har søgt puljen til konsulentvirksomhed i Kulturministeriet og har fået bevilliget 
ca. 15.000 kr. 

- Som et led i strategispor 1, så har Tobias nu udsendt ”Undersøgelse om Digitalisering og 
brandidentitet” til DFU’s medlemmer og har indtil videre 185 respondenter svaret. 

- Torsdag d. 13. Tobias og Nikolaj holder møde med Morten Leth i forhold til markedsføringsinitiativer 
og opdateringen af skydive.dk 

- Torsdag d. 13. Tobias, Nikolaj og Louise holder møde med IU i forhold til udviklingen af 
instruktøruddannelsen og udviklingsprojekterne der ligger i strategien. 

- Tirsdag d. 25. holder Tobias og Nikolaj møde med Khora i forhold til mulighederne for at udvikle VR-
materialer til DFU. 
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- Tobias skal til OL i Beijing og vil undersøge mulighederne for lønkompensation hos DIF. 
- Status på soldaterprojektet: Der ser ud til at være stor opbakning blandt klubberne. Tobias har bl.a. 

talt med Steffen H. (HLF) der var meget interesseret i at høre nærmere om soldaterprojektet. DIF har 
imidlertid trukket lidt i land og ønsker ikke at indgå i et fuldt samarbejde lige nu. DIF vil dog gerne stå 
til rådighed, som sparringspartner og har opfordret os til at starte vores eget projekt, fx. ved at 
etablere en direkte kontakt til veteranforeningerne udenom DIF og søge fondsmidler til projektet. 
Det ville kræve en indsats at udarbejde en projektbeskrivelse, men der er gode muligheder for at 
søge fondsmidler til en projektansat.   

 
 

4. Regelmæssig økonomistatus til bestyrelsesmedlemmer og udvalg 
Regnskabstal pr. 31. november 2021 var vedlagt mødeindkaldelsen. Vi afventer fortsat den sidste 
statusrapport fra IKC, men det forventes at DFU kommer ud med et underskud mellem 200.000-250.000 
kr., som også blev kommunikeret til formændene på Formands- og budgetmøde i november. 
 
 
5. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning 
A: Gennemgang af justeringer med DFU’s kommende strategi 
Louise, Tobias og Nikolaj har rettet DFU’s kommende strategi til, så den er justeret til i forhold til det 
mindre tilskud DFU fremadrettet vil modtage fra DIF. Det drejer sig om ca 40 tkr. pr i år i forhold til det 
nuværende strategitilskud. Derfor er der identificeret indsatser, som er fjernet fra strategi, og som DFU så 
ikke skal redegøre for ved de løbende strategi statusmøder. 
 
B: Planlægning af ny aftale med HFK og DZDK 
Bestyrelsen har foreslået et samarbejdsmøde med HFK, men desværre har Charlotte Søholm, som tidligere 
har været formand, valgt at forlade bestyrelsen og desværre også sporten. Charlotte har dog videresendt 
mailen fra DFU til den nye HFK-bestyrelse. Derudover så er der set en større medlemsafgang ind over nytår, 
som DFU’s bestyrelse ser lidt bekymret på. 
Derudover så ønsker Peter Svalø, DZDK at mødes med DFU’s bestyrelse, hvilket forsøges planlagt sammen 
med mødet med HFK. Nikolaj koordinerer med DZDK og HFK for at få sat et møde i stand i januar. 
 
C: Planlægning af møde med Instruktørudvalget (IU) 
Louise, Tobias og Nikolaj afholder online møde med IU d. 13. januar 2022 for at få at afstemt forventninger 
til arbejdet og opgaver fremadrettet mellem IU og administrationen. Dette betyder blandt andet, at vi skal 
have fundet ud af, hvordan vi fordeler de almindelige praktiske opgaver, de projekter der ligger i strategien 
og optimering af de forskellige processer under instruktøruddannelsen. 
Der er dog enighed om, at hvis DFU skal nå strategimålene, så bør udviklingsdelen ligge hos 
administrationen, men at alt fagkompetencen ligger hos IU, og at de så løbende inddrages i 
udviklingsprocessen. 
 
D: Ansøgning om tilskud til CF-materiel og CF-aktivitet fra Magnus og Martin 
Bestyrelsen havde en dialog omkring ansøgningen fra Magnus Kaiser, WJ og Martin Bang, OFC. 
Der ansøges i omegnen af 100.000 kr., hvilket er fordelt på ca 85.000 kr til nye CF-skærme og den 
resterende støtte skal benyttes til CF-aktiviteter enten i OFC eller i Sverige. Bestyrelsen har desværre ikke 
mulighed for at støtte med dette ekstraordinære høje beløb i dette års budget, hvor DFU’s bestyrelse har 
understreget at det skal være et budget i balance. Dog nævnte AU-formanden, at den afsatte pulje til 
disciplinudvikling i AU-budgettet kan bruges til at dække af CF aktiviteterne i Sverige og OFC. 
AU-formanden og Nikolaj sender en mail til Martin og Magnus. 
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E: Besparelser på økonomidelen 
Teknisk sekretær har igennem november og december måned lavet lidt udregninger på besparelse og 
omlægning af opgaver og processen, som han vurderer, at DFU kan gøre i forhold til at tage hele 
regnskabsdelen tilbage fra IKC. Dette kan potentielt spare unionen for nogle udgifter, men vil så pålægge 
administrationen alle de opgaver der er forbundet med betaling af regninger, afstemning, arkivering, alt 
omkring årsregnskab og lignende. Jens fortalte endvidere, at WJ vil forsøge at omlægge deres 
regnskabsprocesser i 2022 lidt a la det Jens forestiller sig skulle gøres i DFU’s administration. Derfor blev 
det aftalt, at DFU’s bestyrelse følger WJ i denne optimeringsproces, og vil så efterfølgende vurdere, om DFU 
laver samme optimeringsøvelse. Alt hvad vi kan optimering og evt skabe besparelser på, uden at pålægge 
os selv unødigt praktisk arbejde, skal seriøst vurderes, så flere midler kan få til udvikling og aktiviteter i 
DFU. 
 
F: KDA 
Igennem dialoger med DHPU’s nye formand, så er DFU blevet bekendt med at både formand (DHPU’s 
tidligere formand Michael Bach-Olesen) og økonomiansvarlig (DSvU’s tidligere formand Peter Eriksen) i 
KDA’s bestyrelse med stor sandsynlighed ikke ønsker at fortsætte, hvorfor vi har forhørt i DFU’s rækker om 
der kunne være kandidater til KDA’s bestyrelse, hvis det bliver aktuelt. Det er lykkedes bestyrelsen at finde 
en rigtig god kandidat, som gerne vil indtræde i KDA’s bestyrelse. Dette er kommunikeret videre til DHPU’s 
nye formand, som bringer dette videre. 
 
 
6. Opfølgning på DFU’s projekter 
A: Status på Klubadmin 
Udvikleren fra Klubadmin fortalte, at der er godt gang i årsgodkendelse af de forskellige certifikater, og at 
systemet fungerer uden problemer. 
Der arbejdes videre på at lave en online version af ens faldskærmsstatus, som for fremtiden skal kunne 
fremvises, hvis man tager udenlands, når vi med tiden måske udsluser papirversionen af certifikaterne. 
Klubadmin fortalte, at der fortsat er større udfordringer med implementeringen af MitID på landsplan, så vi 
fortsætter med at benytter NemID indtil der er styr på det nye setup, som skulle fungere fra sommer 2022. 
 
 
7. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer 
A: Formand 
Formanden for Padelforbundet Ole Egholm har taget kontakt til formændene/forkvinderne for 
specialforbundene under DIF for at appellere til, at forbundene skal støtte Padelforbundet til at blive et nyt 
specialforbund under DIF. Der har igennem en længere periode været diskussioner mellem DIF og Padel-
forbundet, da DIF har opfordret Padel-forbundet til at blive en del af tennis, hvilket padelforbundet ikke er 
tilfredse med. Louise sender et svar på vegne af DFU’s bestyrelse. 
 
B: Næstformand 
Intet 
 
C: Teknisk sekretær 
Intet nyt 
 
D: Økonomisk ansvarlig 
Deltog ikke på mødet 
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E: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på elite 
Anders fortalte, at der ikke helt er styr på DM i fritfald er der ikke helt styr på endnu, men at det forventes 
afholdt i uge 31. West Jump, som i første omgang tilbød at afholde, har efterfølgende trukket dette tilbage, 
da man er i tvivl om der er opbakning blandt klubbens egne medlemmer. Derfor arbejdes der med en 
løsning, at en del af FDKs frivillige tager med til WJ og hjælper med afviklingen. Nikolaj er i dialog med 
Thomas Thorndahl og formanden for WJ.  
 
F: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på bredde 
Mikkel fortalte, at der godt kan allokeres nogle AU-midler til støtte til de CRW aktiviteter, bestyrelsen har 
modtaget en ansøgning omkring. 
 
8. Eventuelt 
Næste bestyrelsesmøde 3. februar 2022 


