Referat af foreningsmøde
På foranledning af formanden blev samtlige af foreningens medlemmer indkaldt til
foreningsmøde d. 31. oktober 2015.
Foreningsmødet var det første af en række møder, der påregnes at blive afholdt
hvert kvartal. Møderne kommer til at have forskellige emner, men kommer alle i større eller mindre grad til at have følgende formål:
1. At skabe rammerne for at klubbens medlemmer kan samles og styrker de sociale relationer.

2. At vi italesætter de ting vi som klub gør godt og skal fastholde
3. At identificerer de udfordringer vi har og finder løsninger til hvordan vi imødegår dem.
4. At skabe et forum hvor alle medlemmer kan komme med deres input og ideer til
hvordan West Jump skal se ud i fremtiden.

Dagsordenen for mødet var som følger:
- Velkomst og introduktion ved formanden.
- Gruppearbejde ud fra emnerne:
o Hvem er springerne i WJ?
o Hvem er WJ.
o WJ i fremtiden.
- Aktiviteter for resten af 2015 i detaljer og 2016 i overordnede træk.
- Afslutning og afrunding.

Til mødet var otte af WJ medlemmer mødt op. Tak fordi i tog jer tid til en aften med
fokus på foreningen.
Efter Stefan havde introduceret aftenens program, blev deltagerne delt op i grupper,
hvor de skulle tale om nogle givne spørgsmål. Efter hvert gruppearbejde blev der
samlet op i plenum. Jeg vil i dette referat uddrage essensen af hvert gruppearbejde,
således vi forankrer vores viden og kan tage den med på næste foreningsmøde.
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1. Gruppearbejde ud fra spørgsmålene:
o ”Hvorfor kommer jeg i WJ?”
o ”Hvad ønsker jeg at få ud af at komme i WJ?”
WJ medlemmer er meget forskellige og har meget forskellige grunde til at komme i
klubben. Fælles er dog for alle fremmødte, at det sociale aspekt i klubmiljøet er en af
hovedårsagerne til at komme i klubben. For flere er det sociale aspekt vigtigere end
det at springe faldskærm. Flere har også WJ som et pusterum fra hverdagen derhjemme.
For vores instruktører er netop instruktøropgaven, det som betyder rigtig meget for
dem. Derudover var flere enige om, at det at være med til at uddanne/udvikle elever
er noget som betyder rigtig meget.
Derudover ytrer alle ønske om at udvikle sig inden for sporten.
Samlet set ønsker vi både social relationer, udvikling af os selv og andre, samt afslapning når vi kommer i klubben.

2. Gruppearbejde ud fra spørgsmålene:
o ”Hvad kendetegner os?
o ”Hvad er vi gode til og skal fastholde?”
WJ som klub er kendetegnet ved at der er rigtig mange forskellige typer mennesker.
WJ er på den måde en meget mangfoldig klub. Vi ser os selv som en lidt uhøjtidelig
klub hvor der skal være plads til alle og vi skal have det hyggeligt sammen. WJ er en
klub medlemmerne har lyst til at komme i.
WJ er kendetegnet ved at have gode faciliteter og meget liberale miljøbegrænsninger.
Der blev resoneret en del over WJ image om at være en ”cowboyklub”, hvor man
kan tillade sig lidt af hvert. Vi må erkende, at der går mange historier omkring hvilke
udskejelser vi laver i klubben. Dette er et image som vi er kede af at have. Vi må
erkende, at der selv inden for de sidste par år, har været nogle meget uheldige sager, som kun har forstærket dette image. Det vil vi arbejde på at få elimineret i fremtiden. Vi ser det ikke som et problem, at der bliver lavet nogle sjove og mærkelige
ting i klubben, men ting hvor fornuften er fraværende og almen sikkerhed ikke bliver
overholdt, skal vi have udryddet.
Hvad er vi gode til og skal vi fastholde?
-

Vores sociale sammenhold.
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-

Pladsen til mangfoldighed.
Vores store bål.
Skærmflyvningskurser.
Måden hvorpå vi afvikler store stævner.

3. Gruppearbejde ud fra spørgsmålene:
o ”Hvilke udfordringer har vi?
o ”Hvordan løser vi udfordringerne?”
Vi har identificeret følgende udfordringer:
-

-

-

Der ligger en meget høj arbejdsbyrde på enkeltpersoner. Denne byrde ønsker
vi at nedsætte, således folk ikke brænder ud. Der ligger derfor en udfordring i
at fastholde nøglepersoner.
Vi mangler flere frivillige til at løfte arbejdsopgaver.
Vi mangler en synliggørelse af vores udfordringer.
Vi mangler c-springere.
Vi kan ikke fastholde vores elever.
Vi er ikke gode til at markedsføre os selv.
Vi mangler dygtige faldskærmsspringere i hverdagen som forbilleder for os
andre. Dette ville være med til at give den enkelte springer visioner og drømme om fremtiden.
Vi er ikke så gode til at udvikle vores sprignere.
Vi mangler en ”voksen”, der kan sætte os på plads og være med til at udstikke
retningslinjer ift. sikkerhed, udvikling af springere mv.
Vi mangler INST 1’ere.

Hvordan løser vi udfordringer?
-

Se illustrationen på næste side hvor de røde kasser er udfordringer og de
grønne er løsninger eller ideer til senere udvikling:
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Afholde aftener med
fokus på sikkerhed og
god faldskærmsetik.

Holde flow og se fremad.
Ny INST elev hvert år.

Aktivt søge uddelegering.

”Cowboyklubben WJ”

Større samarbejde mellem klubberne.

Lån af INST udefra 
planlæg kalenderen og
koordiner ud i fremtiden.

Fokus på sikkerhed.

Enhver har ret og pligt til
at skride ind, hvis der er
ved at udvikle sig en farlig situation/regelbrud.

Flere frivillige/aktive medlemmer. Aflastning af
nøglepersoner.

Mangler
instruktører

Inddrage medlemmer i
opgaveløsningen.

Søge hjælp udefra. Eks.
pensionister, produktionsskoler mv.
Fastholde elever
og c-springere
Lave mere PR/branding
af klubben.

Afholde interessante
aktiviteter.

Fokus på eleverne når de
kommer. Tage hånd om
elever. Vise engagement.
Eks. kørsel, tage dem
med til eksterne stævner.

Give ansvar og medindflydelse i hvad der sker i
klubben. Anerkendelse af
arbejdet/frivilligheden.
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Fastholdelse af kompetencer kontingentfordele eller på anden måde
gøre det attraktivt.

4. Aktiviteter for resten af 2015 i detaljer
-

Tir: 3/11 kl 2000: Biograf tur. James Bond i cinema3 i skive.
7-8/11: Weekendstævne (elevspring om lørdagen)
Tir: 10/11 kl 1900: Lær at pakke /rutinering i pakninger. Fokus på elever.
Tir: 17/11 kl 1900: Stævnelederkursus v. Christian Bahn.
21-22/11: Weekendstævne
21/11: JULEFROKOST!!!
Tir: 24/11 kl 1900: Forslag er velkomne!
Tir: 1/12 kl 1900: Forslag er velkomne!
5-6/12: Weekendstævne
Tir: 8/12 kl 1900: West Jumps 50års (røver)historie. Nils De Vos kommer og fortæller.
Tir: 15/12 kl 1900: Juleafslutning med gløgg og æbleskiver. Tag familie og venner med.
19-20/12: Weekendstævne
2-3/1 Weekendstævne: Nytårsspring, nødprocedure mv.
5. Aktiviteter i 2016 i grove træk.
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6. Opsamling og afrunding
Medlemmerne af klubben har hen over 3 timer, været med til at fortælle om:
- Hvorfor de springer faldskærm.
- Hvem de er som springere og hvad de ønsker at få ud at komme i WJ.
- Været med til at sætte ord på hvem WJ er som klub.
- Været med til at give deres bud på udfordringer og løsninger i fremtiden.
WJ medlemmer har mange forskellige bevægegrunde for at komme i klubben. Derfor er det
afgørende, at vi i klubben fortsat fastholder at gøre plads til mangfoldigheden i vores aktiviteter.
Det vi er allerbedst til i WJ, er at give plads til hinanden og have et godt socialt fælleskab.
Dette sker primært igennem hyggeaftener og stævner. Derudover er vi gode til at afholde
større aktiviteter såsom skærmflyvningskurser.
Vores udfordringer drejer sig primært om fire emner. 1) Vi har brug for flere frivillige/aktive
medlemmer. Dette skal aflaste nøglepersoner, være med til at skabe mere liv i klubben og
være med til at sikre WJ i fremtiden. 2) Vi mangler instruktører. Det er primært 1’ere vi
mangler. Udfordringen er, at vi har svært ved at afholde elevstævner og derigennem fastholde og udvikle elever. 3) Klubben har gennem de seneste år haft nogle uheldige episoder,
der får os til at fremstå som en useriøs. Dette skal løses ved større fokus på området. 4) Vi
har problemer med at fastholde medlemmer. Dette kan vi løse ved at afholde interessante
aktiviteter, medinddrage medlemmerne i aktiviteterne og have et øget fokus på vores elever.

Tak for denne gang. Jeg ser frem til næste foreningsmøde i januar. Jeg håber I gør det
samme.

Således hørt og opfattet.
Stefan V. Olsen. Ordstyrer, referent og formand for West Jump
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