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Referat 
Bestyrelsesmøde tirsdag 4. maj 2021, kl. 19.30 

 
 
Til: Louise Staal-Thomsen, Lærke Mogensen, Mikkel V.Petersen – Søren Due-Hansen 
Afbud: Jens Pedersen, Martin B. Andersen og Kristian Varmark 
Administrationen: Nikolaj Larsen 
 
 
1. Godkendelse af sidste mødereferat 
Seneste referat var vedlagt mødeindkaldelsen og underskrives ved næste fysiske møde 
 
 
2. E-mail beslutninger til referat 
Intet til dette punkt 
 
 
3. Kort information fra administrationen 
A: Sekretariatsleder/sportsmanager 
Intet nyt 
 
 
4. Regelmæssig økonomistatus til bestyrelsesmedlemmer og udvalg 
Regnskabstal pr. 31. marts 2021 var vedlagt. 
Nikolaj gav en kort info i forhold til regnskabstallene pr 31. marts 2021.  
Grundet Corona situationen så er der allerede en del aktiviteter, som er blevet aflyst, blandt andet havde 
bestyrelsen afsat 50.000 kr til storfly projekt i 2021, men desværre kan vi ikke komme til at låne FDK’s 
Caravan, da klubben allerede har booket alle alternative uger, hvor klubben i første omgang ikke selv skulle 
benytte flyveren.  
DFU’s økonomiansvarlige Anders Bang har valgt at stoppe i bestyrelsen. Derfor er DFU’s 1. suppleant Søren 
Due-Hansen udnævnt til økonomiposten indtil DFU’s kommende repræsentantskabsmøde 12. juni 2021. 
 
 
5. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning 
A: Forberedelse af rep.møde: herunder beslutning om videre forløb med strategiaftalen samt kandidater til 
valg?  
Bestyrelsen har fundet et par kandidater til de ledige bestyrelsesposter, men der mangler fortsat et par 
kandidater, blandt andet en økonomiansvarlig og en ekstra suppleant. 
Det blev besluttet, at Louise sender en samlet mail til klubformændene, hvor der blandt andet beskrives at 
strategiaftalen nu er indsendt til DIF, at bestyrelsen har valgt at afskedige Gregers, da der skal findes en 
anden profil til at føre DFU videre, samt en opfordring til formændene om at finde kandidater i egne 
klubber til de ledige poster til DFU’s bestyrelse. 
Derudover så skal der laves en lettere præsentation af DFU’s kommende strategi som skal præsenteres på 
udviklings- og aktivitetsseminaret, repræsentantskabsmødet og som skal lægges på hjemmesiden. 
Præsentationen skal simplificere, hvilke tanker der ligger til grund for DFU’s strategi 2022-2025.  
Bestyrelsen har bedt Nikolaj tager en snak med Freja omkring denne opgave 
Endvidere så har bestyrelsen nogle øvrige emner til repræsentantskabsmøde, som blandt andet er en 
fælles dialog omkring tandemsetup i klubberne, hvor Nikolaj hører Kim Friisgaard, FDK, om deres tanker. 
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Der ønskes også en dialog på mødet omkring Google-kalenderen på DFU’s hjemmeside, som udfordres af 
de løbende justeringer og aflysninger der kommer ind over en sæson. Nikolaj vil bede Freja gennemgå 
kalenderen løbende. 
Der afholdes i øvrigt bestyrelsesmøde d. 11. juni 2021 kl. 17, hvorefter bestyrelsen, som vanen tro, tager ud 
og spiser og takker for alles indsats. Administrationen skal finde en passende restaurant 
Slutteligt så ønsker bestyrelsen, at DFU’s nye bestyrelse efter repræsentantskabsmøde lige kortvarigt 
sætter sig sammen om eftermiddagen d. 12. juni 2021 for at planlægge de næste par måneder og opgaver. 
Administrationen opretter en præsentation til repræsentantskabsmøde og lægger denne på Google-drevet. 
 
B: Tilbagemelding på opsigelsen af Gregers og ny rekrutteringsproces, samt besked til formændene.  
De opgaver der ses i den nye strategiaftale vil i høj grad skulle gennemføres af DFU’s udviklingskonsulent 
via dialog og involvering af medlemmer og som en stærk facilitator og projektleder. Desuden ønsker vi, at 
sikre en kontinuerlig understøttelse af IUs store arbejde i sekretariatet i stedet for at uddelegere det til en 
ekstern projektmedarbejder. På den baggrund, så valgte bestyrelsen d. 23. april at opsige DFU’s konsulent 
Gregers Gatzwiller, som er blevet tilbudt en fratrædelsesaftale. 
Louise har modtaget input fra IU i forhold til de opgaver, som skal varetages af den kommende konsulent, 
og har på den baggrund et stillingsopslag og en jobbeskrivelse. 
Der er planlægges samtaler, så den første samtale foregår via MS Teams, og samtale nr. 2 foregår fysisk i 
forbindelse med DIF’s årsmøde 19. juni.  
Louise kontakter IU’s formand, og håber, at hun kan deltage i ansættelsesudvalget. 
 
Bestyrelsen vil vurdere konkrete kandidater til den ledige konsulentstilling på næste bestyrelsesmøde, som 
afholdes i forbindelse med DFU’s repræsentantskabsmøde. 
Derudover så vil Nikolaj tage en dialog med Freja i forhold til, at få lagt lidt flere opgaver over til hende.  
En af de opgaver, som Gregers har varetaget, er markedsføring af Skydive.dk. Denne opgave er bestyrelsen 
enige om fortsat skal have fokus, da bestyrelsen ønsker, at DFU skal synlige på Google og sociale medier.  
  
C: DIF kurser 
Bestyrelsen ønsker, at gøre brug af de interne kurser, som DIF faciliterer, og som er målrettet 
bestyrelsesmedlemmer. Men da DFU’s bestyrelse står foran flere udskiftninger, så tages emnet op igen, når 
DFU’s nye bestyrelse er på plads. 
 
 
6. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer 
A: Formand 
Louise fortalte lidt om processen med valgprocessen og de ledige poster til DIF’s bestyrelse, samt alle de 
dialoger der pågår netop nu. Louise er blevet kontaktet af flere kandidaterne til de ledige DIF 
bestyrelsesposter, og har afholdt møder med et par enkelte. 
 
B: Næstformand 
Deltog ikke på mødet 
 
C: Teknisk sekretær 
Deltog ikke på mødet 
 
D: Økonomisk ansvarlig 
Deltog ikke på mødet 
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E: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på elite 
Lærke fortalte kort, at der netop har været afholdt første kraftcenterweekend hos NJFK, hvor deltagerne 
havde fint vejr, og mulighed for en masse spring og aktivitet. 
Lige nu afventer vi tilbagemeldingerne fra atleterne, så vi kan foretage justeringer til næste samling. Vi har 
blandt andet testet at afholde denne kraftcenterweekend, hvor både præcision og CP’erne har været der 
på samme tid, og det har tilsyneladende fungeret rigtig godt. 
Slutteligt fortalte Lærke, at strategispor 4 er leveret til tiden med gode input fra Sportsudvalget + lidt ekstra 
ressourcepersoner. 
 
F: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på bredde 
Mikkel fortalte, at Kristian Sommer har valgt stoppe som AU repræsentant for wingsuit. 
Derfor mangler der nu AU repræsentanter for både wingsuit og freefly, så derfor vil Mikkel være lidt 
fokusere på at finde nye AU repræsentanter fra begge discipliner. 
Endvidere fortalte Mikkel, at det har været svært at få input fra AU disciplinrepræsentanterne til AU 
årsberetningen.  
Slutteligt fortalte Mikkel, at der står nogle ubrugte FF midler hos FF SU repræsentant Pernille Hansen, som 
vil blive indbetalt til DFU’s bankkonto, og som så skal benyttes til FF AU aktiviteter i 2021. 
 
7. Eventuelt 
Intet til dette punkt 


