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Referat 
Bestyrelsesmøde fredag 13. november 2020, kl. 17 

 
 
Tilstede: Anders Bang, Jens Pedersen, Louise Staal-Thomsen, Lærke Mogensen, og Mikkel V. Petersen og 
Søren Due-Hansen  
Afbud: Martin B. Andersen og Kristian Varmark 
Administrationen: Gregers Gatzwiller og Nikolaj Larsen 
 
 
 
1. Godkendelse af sidste mødereferat 
Seneste referat blev eftersendt efter udsendelsen af mødeindkaldelsen af Gregers. 
 
 
2. E-mail beslutninger til referat 
Ingen 
 
 
3. Kort information fra administrationen 
A: Sekretariatsleder/sportsmanager 
Intet nyt 
 
B: Udviklingskonsulenten 
Intet nyt 
 
 
4. Regelmæssig økonomistatus til bestyrelsesmedlemmer og udvalg 
Regnskabstallene pr. 31. oktober 2020, samt regnskabsestimat for 2020 var vedlagt mødeindkaldelsen. 
Nikolaj har udarbejdet et regnskabsestimat for året 2020, i forhold til regnskabsåret 2020.  
Det vurderes, at DFU kommer ud af 2020 med et underskud mellem 100.000-150.000 kr. med de indtægter 
og udgifter der ligger i resten af året. 
Budgettet, som blev fremlagt for repræsentantskabet på DFU’s repræsentantskabsmøde 28. juni 2020, 
udviste et underskud på omkring 500.000 kr.  
Til trods for let faldende indtægter, så er det ikke lykkedes at bruge de budgetterede midler på den relativt 
korte sæson, som blev åbnet op med begrænsninger i slutningen af maj, grundet Corona pandemien. 
 
 
5. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning 
A: Gennemgang af planen for Formands- og budgetmødet herunder fastlæggelse af budget 2021  
Bestyrelsen gennemgik præsentationen og brugte en del tid på at få budget 2021 på plads, hvor 
bestyrelsen blandt andet introducerer og prioriterer kraftcentre øst og vest for Storebælt, hvor der 
etableres et skærmflyvnings- og et fritfaldskraftcenter, som skal understøtte den røde tråd fra bredde til 
talent og elite. Bestyrelsen har besluttede, at det gennemarbejdede budget for 2021 kommer til at udvise 
et underskud på omkring 500.000 kr., da bestyrelsen ser, at der er områder, der skal prioriteres i 
udviklingen af DFU i forhold til strategien, samt at der fortsat ses udfordringer med at få afholdt primært 
AU aktiviteter. 
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B: Refundering af indbetaling til tandemeksamen 2020 (Emir og Erik, OFC) 
Bestyrelsen har modtaget en mail fra Emir og Erik, som tidligere på året tilmeldte sig 
tandemmasteruddannelsen i DFU. Men det er desværre ikke lykkedes, at få færdiggjort uddannelsen i 
2020, grundet de udfordringer, som Corona’en har medført. Derfor vil bestyrelsen tilbyde Erik og Emir 
følgende løsning: enten at de får deres tilmeldingsgebyr tilbage eller også kan de tage kurset igen i 2021 
uden at skulle betale igen. 
 
C: Godkendelse af nyt Materieludvalg 
Bestyrelsen har modtaget en mail fra Peter Faaborg vedrørende konstituering af Materieludvalget(MU), 
efter MU årsmødet 8. november. 
Bestyrelsen godkendte den nye konstituering af Materieludvalget, hvor Peter Faaborg overtager 
formandsposten efter Martin Mikkelsen, og bestyrelsen har i den forbindelse bedt Nikolaj om at sende en 
lille erkendtlighed til den afgående formand Martin Mikkelsen, og takkede ham for en stor indsats for DFU 
igennem flere år. 
 
D: Dialog og opdatering af DFU’s politik for mobning og chikane, herunder godkendelse af DFU’s 
trivelsansvarlige 
På baggrund af de konklusioner, som rapporten ”Luft under vingerne - Kvinder i luftbårne idrætter” 
fremviser, så har bestyrelsen valgt at præsentere de områder i rapporten, som vedrører DFU på formands- 
og budgetmøde d. 14. november. 
Rapporten er udsprunget af en række spørgsmål sendt til DFU’s medlemmer, men som tager udgangspunkt 
i, hvorfor der ikke ses en større andel af kvinder i de luftbårne idrætter.  
Konklusionerne i rapporten har været vendt med DIF på et virtuelt møde i starten af november, hvor det 
blev diskuteret, hvordan DFU sikre, at der er en hensigtsmæssig og sund kultur mellem hinanden på 
springpladserne, og hvad man gør, hvis der ses krænkende adfærd mellem DFU’s medlemmer. 
På baggrund af ovenstående, så har bestyrelsen besluttet opdatere DFU’s politik omkring mobning og 
chikane, som efterfølgende vil blive udsendt til alle medlemmer, blandt andet med informationen omkring 
introduceringen af en trivselsansvarlig i DFU.  
Denne trivselsansvarlige skal man anonymt kunne gå til, hvis man oplever krænkende adfærd. Derfor har 
bestyrelsen valgt at udpege Gregers, som DFU’s trivselsansvarlige, da han i høj grad vil få et tættere 
samarbejde med klubberne og DFU’s medlemmer, som skal ses som en slags ”whistleblower-ordning”.  
DIF har desuden tilbudt deres råd og vejledning, hvis der skulle opstå sager. 
 
E: Ansøgning om støtte til instruktørdækning i forbindelse med kraftcenterweekend hos NJFK 
Mikkel har modtaget en ansøgning fra Flemming Borup Andersen, NJFK om støtte til flere initiativer og 
dækning af instruktørkørselsudgifter i forbindelse med NJFK’s kraftcenterweekend, hvor klubben blandt 
andet kører et struktureret AFF-forløb. 
Bestyrelsen godkendte dækningen af kørslen for instruktørerne, hvilket er en omkostning i omegnen af 
5.000 kr. Udgiften tages fra bestyrelsens dispositionskonto. 

 
 
6. Opfølgning på DFU’s projekter 
Dette punkt blev ikke diskuteret under mødet. 
  
 
7. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer 
A: Formand 
Intet nyt 
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B: Næstformand 
Intet nyt 
 
C: Teknisk sekretær 
Intet nyt 
 
D: Økonomisk ansvarlig 
Intet nyt 
 
E: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på elite 
Intet nyt 
 
F: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på bredde 
Intet nyt 
 
 
8. Eventuelt 
Intet til dette punkt 
 
 
___________________ ___________________  ___________________ 
Louise Staal-Thomsen Anders Bang   Jens Pedersen 
 
 
__________________ ___________________   
Lærke Mogensen  Mikkel V. Petersen 
 


