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Referat 
Bestyrelsesmøde mandag 6. september 2021, kl. 20.00 

 
 
Tilstede: Anders Krabbenhøft, Jens Pedersen, Jørgen Funk, Louise Staal-Thomsen, Mikkel V. Petersen og– 
Natascha Enoch-Larsen og Peter Enggaard 
Afbud: Søren Due-Hansen 
Administrationen: Tobias Jacobsen og Nikolaj Larsen 
 
 
1. Godkendelse af sidste mødereferat 
Seneste referat er vedlagt. Mikkel havde en enkelt kommentar, som Freja efterfølgende har rettet til. 
 
2. E-mail beslutninger til referat 
Bestyrelsen godkendte en ansøgning fra Varde Faldskærmsklub’s bestyrelse om støtte til forplejning til 
klubbens medlemsmøde. 
 
3. Kort information fra administrationen  
Tobias informerede omkring nogle af de tiltag, som han har kastet sig i gang med.  
Han forbereder lige nu dataindsamling fra Facebook og Instagram og afventer data fra hjemmesider, som er 
en del af forberedelserne til opstarten af Spor 1 i den kommende DIF strategi. 
 
Herudover så er spørgeskema om Brandidentitet og digitalisering under udarbejdelse, som ligeledes 
refererer til den kommende strategi Spor 1. 
- Der arbejdes efter at introducere en ny brandidentitet og designmanual, som udarbejdes på baggrund 

af undersøgelse, hvilket også inkluderer en kampagneplanlægning. 
  

Tillige er tilfredsheds- og behovsundersøgelse til klubbestyrelser ligeledes påbegyndt, som også hænger 
sammen med spor 1 i den kommende strategi. Her har Tobias aftalt et inspirationsmøde med DIF d. 15. 
september for at få sparring til undersøgelsen. 
 
Tobias informerede om, at DFU’s administration har oprettet nye mapper i MS teams, disse mapper er: 
- 14 Politik  
- 15 Undersøgelser  
- 16 Branding og SoMe  

  
Tobias har aftalt møde med DIF’s næstformand Frans Hammer torsdag d. 9. september 2021, hvor de skal 
tale om klimatiltag i forbundene og unionerne under DIF. Dette kunne være oprettelse af klimaskove, som 
skal kompensere for den Co2, som DFU specifikt udleder. Denne sociale ansvarlighed er et vigtigt 
fokusområde, og vil blive et af de tiltag, som der skal arbejdes med.  
 
Sluttelig så er administrationen i færd med at opdatere velkomstbrevet til nye C-springere, og vil i den 
forbindelse også introducere en fane på DFU’s hjemmeside, som henvender sig til nye springere og 
medlemmer. 
Nikolaj og Tobias har aftalt klubbesøg hos den sjællandske klub DFC torsdag d. 9. september 2021.  
  
4. Regelmæssig økonomistatus til bestyrelsesmedlemmer og udvalg  
Regnskabstallene pr. 31. juli 2021 var vedlagt mødeindkaldelsen, dog er det ikke nye regnskabstal siden 
sidste møde, som blev afholdt medio august 2021. 
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5. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning  
A: Støjmålinger på fly  
Nikolaj og Jens har modtaget en mail fra Niels Høegmark fra Skydive Viborg, som er i færd med at 
undersøge, hvad det vil koste at få udarbejdet nye støjtal på DFU’s fly, da mange af støjtallene på de 
nuværende flyvere er de oprindelige for fabrikantens siden, og der er foretaget flere støjreducerende tiltag 
på mange af flyverne, hvorfor der bør arbejdes på at forberede nye målingen, så der kan ansøges om nye 
miljøgodkendelser. Der er indhentet 2 forskellige tilbud fra firmaer i Danmark.  
Et godt eksempel på dette er blandt andet, at de gældende støjtal der lige nu foreligger på FDK’s Caravan er 
meget høje og vil belaste DFU’s klubber betragteligt, hvis man ønsker at låne Caravan’en i en weekend.   
Jens arbejder videre med dette, og skaffer sig et overblik over fly, miljøgodkendelser og hvem der kunne 
være interesseret i af få lavet en ny støjmåling, som klubberne så kan bruge til dialog med kommunerne i 
forhold til en eventuel ny miljøgodkendelse. 
 
 B: Next step for planlægning af aktivitetsseminar   
Tobias gennemgik den forløbelige dagsorden for aktivitetsseminar (Udkastet ligger i Teams), og justerede 
dagsordenen til i forhold til de input der kom på mødet.  
Tobias satte ansvarlige på de enkelte emner og temaer, og administrationen inddrager bestyrelsen i 
planlægningen af weekenden og præsentationen. 

 
C: Strategistøtte fra DIF 2022  
DFU har nu fået en tilbagemelding fra DIF’s bestyrelse i forhold til DFU’s kommende strategi og den 
økonomi som bestyrelsen stiller DFU i udsigt de næste 4 år. 
DFU mister ca 40.000 kr i strategistøtte forhold til den nuværende strategi, hvilket blandt andet nok 
skyldes, at DFU ikke i så høj ikke grad har inkluderet de temaer der ses i DIF’s politiske program. Dog har 
DFU mulighed for at søge andre puljer hos DIF, hvor vi blandt andet kan understøtte social ansvarlighed, 
som blandt kunne være soldaterprojektet eller videreudvikle ideer og tanker i forhold til grønt forbund. 
Men bestyrelsen har fokuseret på at udarbejdet en strategi, som modsvarer det unionen selv gerne vil 
arbejde med, og hvor vi ser et udviklingspotentiale. 
Administrationen vil lave en kort oplæg over dette til aktivitetsseminaret, hvordan midlerne fordeles fra DIF 
i forhold til strategien og hvordan vi har prioriteret.  
 
6. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer 
A: Formand 
Intet nyt 
 
B: Næstformand 
Intet nyt 
 
C: Teknisk sekretær 
Jens fortalte, at der er rigtig godt gang i elevuddannelsen rundt om i klubberne, hvor vi kan se at vi er ved at 
komme med på niveau fra før coronakrisen ramte.  

 
D: Økonomisk ansvarlig 
Intet nyt 
 
E: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på elite 
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SU-formanden deltog i DM i skærmflyvning og har fået talt med både elitespringere, 
disciplinrepræsentanter, kraftcenterkoordinatorer og klubformændene, og fået nogle rigtig gode dialoger 
omkring hele kraftcentrene og talent og elitesetuppet.  
Præcisionsfolkene vil blandt andet i 2022 forsøge med et andet setup i forhold til hverve nye 
præcisionsfolk, og for at skabe mere opmærksomhed omkring denne disciplin, og bevæge kraftcenteret 
med rundt i eksempelvis 3 klubber, for at blive mere synlige i klubberne. 
Endvidere fortalte Krabbe, at der arbejdes videre med planlægningen af DM ugen, som afholdes i Aalborg i 
uge 25 2022 sammen med en masse af de andre specialforbund fra DIF.  
 
Krabbe har endvidere talt med Kaiser specifikt omkring deres landstræner, Marcos Darman, og om DFU kan 
hjælpe med at skabe en stilling til ham. Krabbe har anbefalet Magnus, at de skal tage kontakt til FDK, om 
ikke der er aktivitet og opgaver dernede, som kan understøtte dette.  
 
F: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på bredde 
Mikkel fortalte, at han har modtaget ansøgning fra Emil Landeværn omkring en organizing event hos FDK i 
weekenden 11.-12. september. Dette er bevilget og begivenheden er lagt på Facebook og i 
aktivitetskalenderen. 
Mikkel har tillige nu fået adgang til at lægge aktiviteter i DFU’s aktivitetskalender, så han løbende kan smide 
tilmelding ind i kalenderen. 
 
7. Eventuelt 
Jørgen Funk var d. 20.-22. august forbi hos FKNF i Sindal, hvor der blev afholdt POPS 40 års jubilæum, 
hvilket var en super god oplevelse, og hvor der var god aktivitet. 


