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Referat  
Bestyrelsesmøde fredag d. 11. juni 2021 kl. 17:00 

 
 
Til: Louise Staal-Thomsen, Jens Pedersen, Mikkel V. Petersen og Søren Due-Hansen  
Afbud: Lærke Mogensen, Martin B. Andersen og Kristian Varmark 
Administrationen: Nikolaj Larsen og Freja Pjetursson 
 
 
1. Godkendelse af sidste mødereferat 
Seneste referat er vedlagt 
Alle er godkendt.  
 
2. E-mail beslutninger til referat 
 
3. Kort information fra administrationen 
A: Sekretariatsleder/sportsmanager 
Nikolaj fortæller, at ham og Lærke alligevel ikke tager til Mondal både i forhold til det økonomiske aspekt, 
men også for at give plads til at køre den nye udviklingskonsulent ind på kontoret. Eliteholdene for 
præcision, freestyle, wingsuit og Camopy Piloting  tager fortsat afsted.   
 
4. Regelmæssig økonomistatus til bestyrelsesmedlemmer og udvalg 
A: KDA-kontingent  
Nikolaj fortalte at KDA-kontingentet er steget med 20.00 kr, hvilket kom bag på administrationen da 
udmeldingen tidligere har været at det ville falde. Nikolaj hører Flemming eller Peter Eriksen ad, om de ved 
hvorfor det er steget.  
 
5. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning 
A: Gennemgang af repræsentantskabsmøde samt præsentation 
Der blev besluttet rækkefølge og struktur for præsentationen til repræsentantskabsmødet. 
 
B: Ansøgning til Lokalunionsfonden (Sille Baatz – se vedhæftet i mailen)  
Bestyrelsen valgte at godkende ansøgningen med 10.000, hvis de tilmed deltager til DM.  
 
C: Advarsel til DFU medlem 
Der udsendes en skriftlig advarsel til et DFU medlem, som er udarbejdet af bestyrelsen, da vedkommende 
har ageret trættekær og været centrum for mange sager gennem flere år.  
  
D: Planlæg statusmøde m. DIF 
Statusmødet med DIF kommer til at handle om hvordan DFU får gang i sporten. Det blev besluttet at 
Nikolaj og Louise deltager i mødet.  
 
E: Beslutning DZDK lån af udstyr 
Mikkel fortalte, at Lærke har givet DZDK lov til at låne udstyret. Bestyrelsen besluttede at fremadrettet vil 
der være en lejekontrakt med DKDZ ved udlån af udstyr i form af et depositum eller at de skal betale et 
mindre beløb, hvis de låner.   
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F: Proces for ansættelse af udviklingskonsulent   
Bestyrelsen gennemgik de indkommende jobansøgninger, og valgte hvem de ville indkalde til første 
samtale.  
 
6. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer 
A: Formand 
Louise havde ikke yderligere at fortælle. 
 
C: Teknisk sekretær 
Jens fortalte, at der skal udarbejdes og registreres en liste over DFU’s piloter, da forsikringer ikke dækker 
hvis piloterne ikke fremgår hos klubberne. Der skal derfor udarbejdes en liste ligesom der er hos 
instruktørerne. En facebook gruppe er i denne henseende ikke nok i forhold til forsikringen.  
 
F: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på bredde 
Mikkel havde ikke yderligere at fortælle. 
 
Suppleanten havde heller ikke yderligere informationer.  
 
7. Eventuelt 
Der var intet til dette punkt. 
 
 
 


