Referat af foreningsmøde 1. februar 2020
Benjamin havde påtaget sig opgaven at indkalde til medlemsmøde. Til mødet var der
rigtig godt fremmøde på hele 15 personer.
Dagsorden var således:
1) Velkomst
2) Opsamling fra sidste medlemsmøde
3) Snak om klubbens vision
4) Enkeltpersoners vision
5) Hvad kan vi gøre for at hjælpe hinanden og hvad kan klubber gøre for at hjælpe dig?
6) Verdenskort
7) Logo
8) Andet
9) Velkomst

Opsamling fra sidste medlemsmøde:
Benjamin opsummerede hvad vi havde talt om på sidste medlemsmøde. Samt hvad visionen
er for klubben jf. det oplæg som Stefan har søgt økonomisk støtte gennem.
Denne snak ledte videre til næste punkt.
Snak om klubbens vision
Vi blev spurgt om hvad vores visioner er får klubben med følgende input
- Større klub fysisk, men må ikke gå ud over de springere vi har, så vi oplever
nedgang i antal aktive
- Flere springere og særligt flere lokale springere
- At støtte op om DFU’s strategi
- At få styr på stævnekalenderen, herunder stævneleder
- Få styr på det nye hangarprojekt og gjort det færdigt.
- Fastholde kvaliteten af den uddannelse og springaktivitet vi laver
- Fastholde de medlemmer vi har
- Mere omtale i medierne
- At lave 10 c-certifikater i 2020
- Lave en bedre opfølgning på soldater, efter de har fået deres første spring, samt få
fat i de fastansatte på kasernen
- Diskussion opstod lidt omkring der skal være fokus på soldater eller civile og hvad
klubben er bedst tjent med.
- Reklame og flyers til uddeling i skive by til større arrangementer
- Forslag til soldaterweekender. Såfremt den ene weekend der er planlagt ikke giver
spring, at de så bliver kørt i hverdagene.
- Forslag til soldaterweekend: såfremt nogle har fået spring og dukker op igen, så
kommer de i køen som alle andre og bliver altså ikke nedprioriteret
- Lave flere aktiviteter, der ikke indeholder spring
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Få fat i fastansatte på skive kaserne herunder SG og OFF
Flere flerflysstævner
”klubarbejde” til at få penge til klubben. Eksempelvis man stiller op i en bar et sted og
tjener penge til klubben
Gratis spring ved at få flere nye springere med
Kluboplæg, klubaftner
o Discipliner: CP,FF,FS, CRW,
o Folk fra gamle dage
Klubtur
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Enkeltpersoners vision
a. Hvad er dit mål for 2020 og hvordan er det gået siden sidste medlemsmøde?
b. Hvad er muligt for dig i 2020?
Jens Pedersen
Endnu flere FS spring (25 spring), 75 spring i 2020, Fortsætte med at være en sikker 1'er, Ny hjelm
Patrick

C-certifikat, FS, runde 100 spring, Eget grej, DMI,

Anders

C-certifikat, 50 spring, DMI

Jesper

Bevare et tilhørsforhold til WJ

Susse

Lidt bedre til præc, udlandsture (så mange som muligt), Konkurrencedeltagelse, Mere opvisning, 200 s

Vanilla

C-certifikat, FS, runde 150 spring, DMI, eget grej, Forsætte med at komme i WJ, Tunnel, DM CP C-rækk

Mia

FS, Runde 100 spring, Eget grej, Tunnel, DM CP C-rækken

Kaiser
Pernille

Blive ved med at komme i WJ (herunder springe tandemer i WJ), Top 50% i Pink Open, Podie til DM CP
CRW, Min. 4 nye kammerater i CRW, 250 spring
Blive ved med at komme i WJ, runde 300 spring, HU2, Opvisningscertifikat,

John

DMI, Klubtur tunnel, DM CP, Mere FS, 100 spring

Bahn
Mekker

Min. 1 udlandstur med holdet, 4 timer tunnel, 150 spring, Sikre at han stadig har lyst til at springe i 202
bommerter som 1'er, lave 5 c-certifikat andragelser
Flere spring, Manuel, Springe andre steder end Fuglsangsø, indfører ØL-PRÆC mesterskab i WJ

Riis

Eget grej, springe nøgen, runde 150 spring, 20 FS spring med Patrick, DMI, Skaffe min. 1 sponsor til klu

Stefan

Til England og springe militær CRW og Præc konkurrence, Flere 0'ere i PRÆC, Overdrage formandspost

Benjamin

HU2, Tandemmaster, Skærmflyvningskursus, DM i CP B-rækken (og banke nogen), 250 spring, min 50 F
WJ sammen med MEKKER

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

Hvad kan vi gøre for at hjælpe hinanden og hvad kan klubber gøre for at hjælpe dig?
Præsentation af hvad Benjamin, Vanilla og Mia fik ud af et frivillighedsseminar som de deltog
i. Tog udgangspunkt i følgende punkter:
FASTHOLDELSE
• LAD FOLK TAGE ANSVAR, efter eget ønske
• Anerkendelse og ros
• Sammenhold
• Lyt til feedback
• Det sociale er vigtig
• Forståelse for forhindringer
• Hjælp hinanden
• Vagtplan
Frivillighedsstrategi:
• Fastholdelse
• Rekrutering
•
Af ovenstående udsprang ideer om at vi skal have lavet nogle forskellige udvalg. Punktet
ønsket håndteret på generalforsamlingen. Forslag til udvalg var følgende: Stævneleder,
tirsdagsudvalg/inaktivitetsudvalg, pilot, opvisning.
Jesper forslog ”explain everything” metoden til at forklare opgaver.
Verdenskort
Til indretning af klubhus forslår Benjamin vi laver et verdenskort med hvor i verden har
klubben været og springe faldskærm. Dette var der bred opbakning til at lave
Logo
Der har fra nogen sider i klubben været et stor interesse for at klubben skal have nyt logo,
som symbolisere med faldskærm end det nuværende.
Efter noget snak frem og tilbage var holdningen at et udvalg skal komme med nogle forslag
og man stå stemmer om hvilket det skal være.
Andet
- Facebook
Der var enighed om at gruppen ”koordinering af stævner” skulle laves om til en
gruppe kun for medlemmer. Stefan iværksætter.

Næste møde besluttes til d. 6. juni 2020

Således hørt og opfattet -Stefan Olsen, referent
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