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Referat 
Bestyrelsesmøde lørdag 27. juni 2020, kl. 17.30 

 
 
Til: Flemming Olsson, Jakob Sparvath Jens Pedersen, Louise Staal-Thomsen og Lærke Mogensen  
Deltog ikke: Anders Bang, Stefan Olsen og Alex Ljungberg 
Administrationen: Gregers Gatzwiller og Nikolaj Larsen 
 
 
1. Godkendelse af sidste mødereferat 
Seneste referat var vedlagt og blev godkendt 
 
 
2. E-mail beslutninger til referat 
Bestyrelsen har modtaget en ansøgning fra wingsuit-miljøet om indkøb af 3 nye wingsuits fra Tony Suits til 
brug for udviklingen af disciplinen vest for Storebælt. Beløbet der ansøges om er i omegnen af 15.200 dkr. + 
fragt. Bestyrelsen har godkendt dette indkøb, som tages fra dispositionskonto.  
 
 
3. Kort information fra administrationen 
A: Sekretariatsleder 
Fortalte at Louise, Lærke og Nikolaj har været til strategi statusmøde med DIF, hvilket var et positivt møde, 
hvor DIF fortsat er meget positive i forhold til den udvikling der er set i DFU’s strategiarbejde blandt andet 
med DFU’s talent og eliteudvikling. Endvidere ser DFU’s medlemstal rigtig gode ud, og der er procentvis 
kommet flere kvinder i sporten. Det er dog vigtigt at understrege, at disse tal er baseret på 2019, hvilket er 
før Corona-pandemien, som vil få en konsekvens for DFU’s medlemstal.  
 
B: Markedsføringskonsulentet 
Gregers fortalte, at Skydive.dk nu er blevet lanceret. På nuværende tidspunkt er der 13 klubber som er 
med, og det er tidligere blevet besluttet i 2020, at udvide Skydive.dk, så også solospring promoveres 
herigennem.  
Der har været en rigtig god respons på siden, hvilket betyder en stor eksponering af sporten og mange 
besøgende på siden.  
Kontoret modtager dagligt henvendelser fra interesserede tandemgæster eller elever, dog har Corona’en 
sat en stopper for dette, men vi har en god fornemmelse for sidens potentiale, når samfundet 
normaliseres. Gregers ser fortsat, at der ikke er en central bookingdel, da dette foregår på klubbernes egne 
side. Derfor foreslår Gregers, at det på sigt bør overvejes at udvikle et fælles bookingsystem, så det hele 
foregår på skydive.dk, hvilket også i høj grad vil understøtte markedsføringsinitiativer og reklame. 
 
 
4. Regelmæssig økonomistatus til bestyrelsesmedlemmer og udvalg 
Regnskabstal pr. 31. maj 2020 var vedlagt mødeindkaldelsen, og der var ikke yderligere spørgsmål til 
regnskabstallene, som i høj grad bærer præg af manglende aktivitet på både indtægt og udgiftssiden, 
grundet Corona. 
 
 
5. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning 
A: Repræsentantskabsmøde 2020  
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Bestyrelsen gennemgik planen for repræsentantskabsmødet. Nikolaj fortalte, at han forventer at der er 
mellem 35-40 deltagere ved mødet, og der er styr på dirigent, modtagerne af henholdsvis sports- og 
fortjenstpokalerne og bestyrelsens forslag til nye medlemmer af bestyrelsen. 
 
B: Drøftelse af nyt budget 2020 
Bestyrelsen gennemgik det reviderede budget for 2020, som vil blive præsenteret for deltagerne ved 
mødet. 
Budgettet bærer i høj grad præg af, at Corona-pandemien har haft sat en stopper for alle planlagte 
aktiviteter og dermed også det tidligere fremlagte budget, der blev præsenteret for klubberne på 
formands- og budgetmødet d. 16. november 2019. 
Budgettet som bestyrelsen præsenterede formands- og budgetmødet 2019 udviste et underskud på 
omkring 440 tkr., hvor bestyrelsen budgetterede med ca. 3.350 tkr på indtægtssiden. 
Det budget som bestyrelsen vil præsentere for klubberne på repræsentantskabsmødet søndag d. 28. juni 
2020 udviser et underskud på lidt mere end 500 tkr., hvor der budgetteres med ca. 3.000 tkr. på 
indtægtssiden. Dette fald på indtægterne skal primært ses i forhold til manglende salg af elev- og 
tandemblanketter.  
Grundet den meget kortere sæson, så vil bestyrelsen tillige annoncere lidt forskellige tiltag for at 
understøtte faldskærmsaktiviteterne yderligere.  
Der er blandt andet afsat 200 tkr til storflyprojekt, hvor FDK’s Caravan, på udvalgte dage og weekender, vil 
komme til Jylland. Derudover så har bestyrelse lagt ind i budgettet, at springere kan få op til 5 gratis 
udtjeksspring inden for FS, FF eller WS. 
Denne situation med et nyt budget og nye aktiviteter skal ses, som et forsøg på at skabe mest mulig 
aktivitet i et år, som har skåret meget af DFU’s aktivitet og udvikling. 

 
D: Yderligere oplukning efter Corona 
Punktet skydes til et senere tidspunkt, når regeringen og sundhedsmyndighederne vælger, at åbne 
yderligere op. Bestyrelsen har desværre oplevet, at klubberne ikke altid tager retningslinjerne alvorligt. 
Derfor vil bestyrelsen på repræsentantskabsmødet understrege, at klubberne skal være meget 
opmærksomme på at følge de regler og retningslinjer som er kommunikeret.  
  
E: DZDK 
Dropzone Denmark valgte i slutningen af maj, at opsige samarbejdet med DFU uden forudgående dialog.  
På den baggrund besluttede bestyrelsen ikke, at opsøge en ny samarbejdsaftale med DZDK. 
Bestyrelsen vurderer endvidere at det er en udfordring, at der eksisterer to driftshåndbøger på samme 
springplads, derfor vil bestyrelsen fjerne pladsgodkendelsen i Herning, så længe klubben ikke laver elever.  
 
 
6. Opfølgning på DFU’s projekter 
A: Status på medlemsdatabase og stævnelederprogram 
Jens fortalte, at han på repræsentantskabsmødet vil præsentere de nye processer, som nu ligger klar til 
brug for klubberne. 
Klubadmin er nu udbygget til, at indmeldelse elever fremover ligger ved eleven og instruktørerne og 
foregår elektronisk.  
Endvidere så vil Jens præsentere for klubberne, at udmeldelser fremover kan foretages af udpegede 
personer ude i klubberne, typisk vil det være enten medlemsregistrator eller kasserer, som vil få disse 
rettigheder i systemet.  

 
B: Projekt talent og elitestrategi, herunder: 
 - Værdisæt for talent og elitestrategi 
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Freja, Lærke og Nikolaj har igennem Corona nedlukningen arbejdet intenst med DFU’s talent- og elitestragi, 
og inddraget en del forskellige kompetencepersoner i dette arbejde. Projektgruppen har netop sendt alt 
materiale til referencegruppen, og afventer feedback fra gruppen på alt materialet. 
 
 - Kraftcenter 
Lærke og Nikolaj har haft møde med FDK og NJFK, som er en del af kraftcenterpilotprojektet.  
Disse to klubber er blevet valgt, da de samlet rummer de bedste faciliteter til et kraftcenter.  
Kraftcenteret skal testes i det omfang det er muligt i 2020 og 2021, og løbende så skal vi evaluere setuppet 
med klubberne klubberne og tillige have feedback fra brugerne af centrene.  
Der skal laves budget for driften af centrene, og vurderes hvor mange ”kræfter” der skal lægges i det. 
 
 - Sportsmanager, Reorganisering og sportsudvalget 
I forlængelse af det arbejde der har været med udformningen af Talent- og elitestrategien, så har 
bestyrelsen besluttet at udnævne Nikolaj bliver sportsmanager for at skabe en distance mellem det 
politiske og den der udfører arbejdet.  
Det der i første omgang ligger i rollen, at koordinere arbejdet mellem bestyrelsen, trænerne, kraftcentrene 
og talent og elitespringerne. Det er dog i første omgang vigtigt, at der er fokus på at få kraftcentrene i gang 
i 2021.  

 
C: e-learning projektet 
DFU’s administration vil tage en snak med Ditte om hvordan kontoret kan hjælpe hende. Gregers vil 
endvidere tage kontakt til Flemming Borup, så kontoret kan få noget videomateriale og prøve det af i DIF’s 
e-lærings platform. 
  
D: Materielprojektet  
- Ikke noget nyt 
 
E: Skydive.dk 
Se: ”B: Markedsføringskonsulenten 
 
F: Klubudviklingssamarbejder 
- Ikke noget nyt 
 
G: Projekt “Kvinder i sporten” 
Projekter er formelt afsluttet, men vi har ikke modtaget rapporten fra Perle Møhl, som DSVU medlem og er 
projektleder på dette  

 
 

7. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer 
A: Formand 
Intet nyt 
B: Næstformand 
Intet nyt 
C: Teknisk sekretær 
Intet nyt 
D: Økonomisk ansvarlig 
Intet nyt 
E: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på elite 
Intet nyt 
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F: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på bredde 
Intet nyt 
 
 
8. Eventuelt 
Intet til dette punkt 
 
 
___________________ ___________________  ___________________ 
Flemming Olsson  Louise Staal-Thomsen  Jens Pedersen 
 
 
________________ _ ___________________ 
Lærke Mogensen  Anders Bang 


