Referat af foreningsmøde

På foranledning af formanden blev foreningens medlemmer indkaldt til
foreningsmøde d. 6. januar 2018.
Foreningsmøderne 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.
Punkterne for dagens program:
• Formål med vores foreningsmøder
• Opsamling fra sidst
• Opsamling på aktiviteter i 2017
• Opsamling på personlige mål for 2017
• Springernes mål for 2018
• WJ kalender og aktiviteter for 2018
• WJ’s mål og ambitioner på kort og langt sigt
Til mødet var der 12 fremmødte

Opsamling fra sidst
Sidste gang vi havde møde var en af de helt stor udfordringer at vi manglede
instruktører. Det gav et problem med at få elever igennem og særligt fastholde dem
over længere tid. Det har vi hen over de sidste 3 år fået gjort rigtig meget ved,
således vi nu er to 1’ere og fem 2’ere i klubben. Vi ser dog en udfordring de næste to
år, da vi ikke på nuværende tidspunkt har næste instruktørelev i kikkerten.
Samlet har vi også fået udviklet vores kompetencer meget. Vi har fået FS udtjekkere,
FS video udtjekker, TM i klubben, en vandt B-rækken i SWOOP og en anden har
deltaget i FS A-rækken. Det er alt sammen med til at vi hæve niveauet i klubben og
gør det interessant at komme i WJ.
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Vores største udfordring er stadig fastholdelse af medlemmer. Vi har den udfordring
at vi mister de fleste af vores elever efter 1-3 spring og så taber vi resten efter 10-15
spring. Det medførte vi sidste år kun udstedte 1 c-certifikat. Denne problematik er en
vi tager op på behandler særskilt på næste møde.
Ift. Planlægning af aktiviteter er vi nået et stykke af vejen, men vi mangler stadig at få
en hel og samlet kalender på plads. Det medfører Stefan udarbejder en
stævnekalender for 2018 og sætter folk på, således vi har planerne ude i god tid.

Opsamling på aktiviteter i 2017
Elevboogie:
Selve afholdelsen af elevboogiet gik godt. Det var vel besøgt, selvom vejret var ret
elendigt det meste af tiden. Dog mangler vi stadigvæk at kunne finde ud af at
samarbejde i planlægningsfasen med de andre klubber før den del bliver god. Det
arbejder vi videre med i 2018.
Præcweekend
Var en stor succes. Der kom flere til stævnet end der har været i flere år til et AU
PRÆC stævne. Der er dog et ønske fra flere af klubbens medlemmer om at der kan
komme mere fokus på selve opvisningsdelen af det at lande præcist.

Instruktørarbejde
Instruktørerne er begyndt at afholde flere evalueringer og møder. Det er med til at
skabe udvikle. Det fortsætter de med i 2018.
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Springer
Jens Pedersen

Mål
Flere FS spring og udvikle skills, Få skyline(manifest) ud til 3 klubber, skærmflyvningskursus, være en ”sikke

Mark Albrechtsen

C-certifikat, FS udtjek, deltage på 4 way mad-og rødvinsholdet

John Ellekrogh
Benjamin
Philipsen
Stefan Olsen

Tunnel i Tåstrup, FS-video udtjek, Springe mere FS, deltage til CP DM, swoopliga, DMI
HU2, HD1+HD2, Runde 650spring(ca 220 i år), blive TM, skærmflyvningskursus, begynde at swoope, spring

Krølle
Christian Bahn

FS-video, opvisningscertifikat til røg og flag, lave et 4 way mad-og rødvinshold.
Skærmflyvningskursus, HU1, besøge NFK og ØFK, deltage til DM FS rekord, være 1’er uden at lave væsentl

Mette Riisgaard

Drikke med Kaffe :-) C-certifikat, FS-udtjek, få flere tirsdagsoplevelser i WJ!

Ebbe

Udvikle sig som instruktør, lave FS med Stefan, blive ved med at have opvisningscertifikat

Jesper Bundgaard

Blive ved med at komme glad hjem fra job, lave god mad om tirsdagen, FS udtjek, opvisningscertifikat, lave ”

Natascha
Mekker

Klubskifte;-) C-certifikat, FS-udtjek, HU og HD udtjek, eget grej, komme i tunnel, skærmflyvningskursus, få
Springe igen, virke som instruktør, nyt grej, få opvisningscertifikat.

CF udtjek, etablere CF som DFU disciplin, skærmflyvningskursus, DM i PRÆC og FS/FF. Deltage i MIL WC

Springernes mål 2018
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Foreløbig WJ aktiviteter og kalender for 2018
Januar:
- 6. januar: Forenings-og klubudviklingsmøde / 1. planlægningsmøde; DFU OPEN,
DMI og DFU CUP.
- 20-21. Januar: West Jump Night Boogie series 1
Februar:
- 17. februar: Generalforsamling
- 17. februar: 2 planlægningsmøde DFU OPEN, DMI og DFU CUP.
- 17-18. Februar: West Jump Night Boogie series 2
- 28. Februar: undervisning af soldater
Marts:
-

1. marts undervisning af soldater
2-4. marts: Soldaterhold, spring (PRIMÆR)
17-18. marts Soldaterhold, spring (SEKUNDÆR)
17. marts. Opvisning på Skive kaserne
31. marts -1. april: Soldaterhold, spring (PANIK RESERVE)
31. marts Medlemsmøde og 3. planlægningsmøde; DFU OPEN, DMI og DFU CUP.

April:
- 13-15. april, opvisningscamp og West Jump Night Boogie series 3
- 28-29. april: springweekend og klargøring til DFU OPEN
Maj:
-

5-6. maj. Arbejdsweekend, klargøring til DFU OPEN
8-9. maj DFU OPEN fortræning
10-13. maj.DFU OPEN konkurrence:
26-27. maj. Flerflysstævne(kan evt være i andre klubber)

Juni:
-

9-10. juni: Spring/arbejdsweekend, klargøring til DMI og DFU CUP.
12-14(15). Juni: DMI
15-17. juni DFU CUP (og muligvis FF skillcamp)

Juli
August:
- Midtjysk elevboogie
- 26/8 – opvisning i blokhus med NJFK
September:
- 1. september: Opvisning på Skive kaserne
- 9. september: opvisning til Skiveløbet (HLF weekend).
- 12-13. september: Soldaterhold, undervisning
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-

14-16. september: Soldaterhold, spring (PRIMÆR)
29-30. september: Soldaterhold, spring (SEKUNDÆR)

Oktober
- 5-7. oktober: Præcisionscamp og West Jump Night Boogie series 4 (ikke WJ
weekend, skal koordineres med HLF)
- 6-7. oktober: flerflysstævne (sammen med PRÆC AU)
November:
- 10-11. November: West Jump Night Boogie series 5
December
- 8. december: Julefrokost
- 31. december: Nytårsspring kunne Fælles nytårsaften?

Aktiviteter i 2018, der ikke er lagt i kalender:
- CRW camp
- FS udtjeksweekend
- Førstehjælpskursus
- Samarbejdsprojekter
o Elevboogie
o Fællesstævner hen over vinteren
o 2 flysstævner
WJ ambitioner og mål
Elever og fastholdelse:
- Hverve flere fra lokalområdet gennem eksempelvis opvisninger
- Trække familier med i klubben
- Eksponere klubben mere i radio, TV og på nettet
- Fokus på at gøre det rart at komme i klubben og alle skal have det godt det er
måden hvorpå man får folk til at komme igen.
Aktiviteter
- Mere bål
- Alle skal synes det er fedt
- Heli boogie
- DM
Faciliteter
- Der er et ønske om mere plads i hangaren. Derfor lejes indledningsvis 2 pladser
mere i hangaren.

Faldskærmsklubben WESTJUMP | Lufthavnsvej 12 | 7840 Højslev | Telefon: 28 35 54 06| CVR: 30619366

1. Aktiviteter for resten af 2015 i detaljer

2. Aktiviteter i 2018 i grove træk.
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3. 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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