Medlemsmøde efterår 2020 05/12-2020:
Dagsorden:
1) Velkomst
2) Opsamling fra sidste medlemsmøde
● Input fra sidst vedr. klubbens vision, hvordan er det gået?
3) Klubbens vision de kommende år
● Hvordan ser vi som medlemmer klubben om 1 år / 2 år
● Hvad har vi gjort godt? – Hvad skal vi fortsætte med?
● Hvad kan vi forbedre?
4) Enkeltpersoner
● Har du indfriet dine mål for 2020?
● Hvad er dine mål for 2021?
5) Aktiviteter i faldskærms verdenen i 2021
● Fokus på WJ aktiviteter og omkring liggende klubber og store begivenheder
6) Snak om antimobbe- og sexchikane politik, og hvordan vi opfører os i WJ (Indkommet
forslag fra bestyrelsen)
7) Logo
● Det nye logo
8) Andet

Kort opsamling fra sidste år:
Det sociale har været presset grundet Covid-19 situationen, hvilket også har haft indflydelse
på størstedelen af de andre punkter. Fedt at doktor Martin er flyttet tættere på. Der skal
stadig arbejdes på at få flere stævneleder. Første etape af hangar projektet er done. Svar ift
taget på hangaren slut Januar. Mark har snakket med SIS, som har været ude og få
eyes-on. Slippe af med støjklager fra minkfarmene. Aktiviteter der ikke indeholder spring har
eksisteret i form af at bygge hangaren. Tirsdags aftener som vi plejer, men ellers bare
byggerier. Storflysstævne i stedet for flerflysstævne - godt alternativ. Gratis spring ved nye
springere skal enten vedtages eller afskaffes. Klubtur mangler stadig, coronatimes.
Ambitioner for 2021 og fremad:
- Hold op med at dø aka. større fokus på sikkerheden
↪ Vi er gode til at påpege farlige situationer overfor hinanden eks. swoop, beer-line
og landing i forkert retning. Fortsæt/intensiver.
- Få flyttet vores ting op i den nye hangar og gøre det brugbart, så vi kan stoppe med at
bruge det gamle klubhus. Deadline på at flytte ting 15/2
↪ Få flyttet fjernsynet/computer, vores ting i skabene og øl-køleren. + klokken!
- Få lavet 5 c-certifikater inden 2022 (Dennis)
- Promovere os noget mere bl.a. radio Skive (udlodde tandem/-solo spring)
↪ evt sætte nogle penge af til marketing
- Flere tandem mastere og instruktørelever.
↪ Få gang i noget AFF.
- Partnerskab med Viborg? evt dele rigs
- Fastholde antal opvisningsdage/-spring
- min 1 WJ inhop rundt om i DK

Årshjul:
Få spejlvendt hjulet. Et hjul som skal fungere til at vi ikke glemmer noget. Indkaldelse til
julefrokost i Februar. Medlemsmøde halvårligt. Springstatistik, medlems.. I samme øjemed
er der oplyst om vigtige aktiviteter i løbet af året bl.a. DM i fritfald og skærmflyvning samt
instruktør kursus
Antimobbe- og sexchkanepolitik:
Wj er et sted vi alle kan være også pigerne. DFU lægger sig i selen og tager det ret alvorligt.
Nultolerance. Tænke over hvordan man snakker til hinanden og eleverne. Ligger både på
DFU’s hjemmeside og WJ’s egen side.
Stævneleder:
Vi har stadig brug for flere stævneledere. Hvad, hvem, hvor?
Bed om hjælp til vejr, pilot kontakt o.l.
Andre end Benjamin skal lave opslag i fb gruppen
Lukkevagt? Så der er styr på kaffemaskinen, lyset er slukket og bordene er ryddet.
Gik stævneleder skabelonen igennem igen og skal ligge et sted, hvor alle nemt kan tilgå den
(BP).

Årsvideo:
Stefanie vil godt klippe det sammen. BP hjælper med at finde noget musik dertil.
1 Samle video sammen, 2 klip det til, 3 sendt det til Stefanie.
stefanieandersen@hotmail.com
Diverse:
Julegave i form af WJ t-shirt til de 23 på medlemsbasen!
Sælg første spring, som 2 spring med henblik på fastholdelse til fastansatte på kasernen.
↪ 1900 for 1 spring, 2200 for 2 spring ish
Det nye logo er blevet kørt ind. Pernille arbejder på nyt ølmærkat.

