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2021-02-20 Dagsorden / referat
Tid og sted: kl 17:30, Online
Forventet varighed: 2 timer
Fremmødte: Bahn, Benjamin, Mark, Mia
Dagsorden

1. Vigtige punkter fra dagens møde:
-

Vi skal huske at søge tilskud fra DIF når næste corona pulje bliver åbnet. - Mark

-

50.000 kr fra kommunen godkendt til kloak - Mark har bedt Krølle om at sætte i
værk. (20-02-2021)

-

Jens Søger Sparnord og DIF evt med hjælp fra Signe, om penge til grej. Vi får et
tilbud fra Johnni (Bahn følger op)

2. Velkomst (ved formanden).
Indkomne emner:
● Indkomne penge fra Johns bisættelse, hvad skal der ske med dem?
○ Mark har fået sæk med et par skærme og et rig. Der er bla. en
Kat120 fra 09, som vi vil forsøge at sælge.
○ Billeder er blevet lavet
○ Evt. undersøge om vi skal lave et projekt a la Haralds Minde
Cup/ Meyer Cup (Jesper?) Bahn har rykket Jesper
● Leje kontrakt udarbejdes vedr. undervisningslokale til blue air. Krølle
prøver at få et forslag fra Thomas Rask - Mark forelægger Bent det,
dokument oprettet, ligger i samme mappe som referatet - Mark
spørger om Bent kan mødes med os derude den 20/02-2021 så vi kan
forelægge den der. - Bent er i Thailand af personlige årsager og er
hjemme igen om nogle uger
● Udarbejde en kontrakt til Jens vedr manifest og bar system. (BP lover
at kigge på det til næste møde)
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3. Årshjul
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZRDXZH-jS-c_dDDYlipIA_7Ny
G_4YV5SRjHAk6jezuU/edit#gid=0

4. Udvalg
Ansvarlig tovholder: Benjamin (Et skriv omkring bestyrelsens forventning og
forhåbninger til udvalgene)
Indkøb til klubhus: Krølle
Kontakt til kasernen: Patrick (Evt. Natascha)
Sociale medier + Web ansvarlig: Benjamin + Mia Jul + Pernille
Kalender ansvar: Benjamin
Materiel: (Bahn + mekker)
Stævnelederudvalg: Jesper + Benjamin + Mia
-

Stævneleder skal skrives ind i kalenderen.

Hangar: Mark Albrektsen + Krølle
Baransvarlig: Krølle
Køkken: Jesper Bundgaard
Festudvalg: Mia Jul, Vanilla, Pernille, Susse
-

Julefrokost 2021!!!

Kontingent og Medlemsansvarlig: Jens Pedersen
Sponsor/fundraising udvalg:
Pilot kontakt: Christian Bahn
Faldskærms aktivitetsudvalg: Benjamin
Springpakke ansvarlig/kontakt: Christian Bahn

5. Økonomi (formanden/kasserer).
● Vi skal huske at søge tilskud fra DIF når næste corona pulje bliver åbnet. Mark

● Mark og Birgitte finder en ny revisor til godkendelse på generalforsamlingen,
hvis de finder det nødvendigt
●

Birgitte har kigget på regnskab for 2020 og budget 2021.
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●

5.000 kr til vaskemaskine er godkendt fra Skive kommune - Vaske
tørremaskine er bestilt, kommer til marts.

●

50.000 kr fra kommunen godkendt til kloak - Mark har bedt Krølle om at
sætte i værk. (20-02-2021)

●

Jens Søger Sparnord og DIF evt med hjælp fra Signe, om penge til grej. Vi
får et tilbud fra Johnni (Bahn følger op)

●

Ansøgninger til anlæg og ekstra vedligehold skal laves inden 01/03 (link sendt
til Mark)
○

Nyt tag kører kun videre hvis vi søger igen

○

vedligeholdelse af tag.

○

Nye hoved skærme - vi har massere der udløber til efteråret. (Mark
spørger hvilken pulje dette hører til)

○

Årskort - WHL 1200
Et årskort til andre tager vi senere.

6. Medlemmer
7. Materiel status (Bahn)
I løbet af år 2021 skal vi bruge 5 nye hovedskærme, 1 reserve og 2 cypress.
husk søg SIS om dette. (Mark hører SIS omkring datoer for søgning til
materiel)
Bahn tilføjer info om Beerline og info om at du skal afregne inden du tager
hjem uden at afregne.
Sendt rigs til Johnnie for ompakning
Sendt redningsskærm + rig med blå skærm til Kallehave

8. Aktiviteter
HBU forår 2021 - vi tager os af det når vi tror der er mulighed for det
Vi tror ikke på forårsholdet 2021 (20-02-2021)
Ønsker og aktiviteter 2021
DFU MIX cup 16-19. sep
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Op til 25.000 kr i tilskud fra DFU
ansvarlig:?
Fly: - Stefan kigger på dette. Primært i Sverige
Stefan har meldt tilbage at han har svært ved at finde en flyver, plan B er WHL og
leje en anden flyver ind (20-02-2021)

Special tirsdage:
Opvisning:
Benjamin har fået godkendelsen tilsendt af Mark, som har fået den fra kommunen. Den er
sendt til Bahn.
Mark har snakket med jens kofoed ved virksund om vi kan lave en rigtig opvisning/landing
der (omkring august) - Vi vil gerne gøre det UB hvis vi må lande deroppe andre dage også/
eller hel års godkendelse. Vi mangler konkret tilladelse.
Mark har endnu ikke hørt noget (20-02-2021), skriver til Kent
FS / FF / track dage:
Benjamin har lagt FS / FF / Track dage i kalenderen. Det ligger første tirsdag i hver måned.

9. PR & markedsførings udvalget
17-10-2020
● Markedsføring af logoet:
○ ØL (Hancock) 5000 øl! Mærkater
er bestilt, men vi venter med at
købe øllene til vi kan springe.
○ Bestyrelsen har besluttet af øl
og hancock sportcola sættes
op til 12kr. - De alm sodavand
og underberg koster fortsat
10kr. (Bahn fikser priser)
Massere af flag - WJ flag (BP undersøger hvad det koster)
-

Elefantprint 225x150cm - 1stk = 632,- 2 stk= 1.138,- 3 stk = 1644 ,-
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Forslag:
-

Radio Reklame (radio skive - Start 2021) - Mark

-

Bus reklame i Skive (Peter Smedegaard)
-

Fuld bagside - Skive bybusser på skiftende ruter) - 52 uger - 2.917 kr
om måneden + ca 5.800 engangs opstart ekskl. moms

-

Side banner - Skive bybusser på skiftende ruter - 52 uger - 1.399 kr om
måneder + 1.800 kr engangs beløb ekskl. moms

-

Facebook en video om solospring

-

Facebook annonce

-

(Så handler i på helt særlige vilkår – vi fordobler nemlig jeres køb.
Køber i 25 spot, får i 50 – køber i 50, får i 100 o.s.v.
Prisen bestemmes af længden på jeres budskab.
Spotprisen er:
15 sek. kr. 169,- pr. stk.
20 sek. kr. 208,- pr. stk.
25 sek. kr. 248,- pr. stk.
30 sek. kr. 294,- pr. stk.)

Alle forslag sættes på standby indtil DK åbner igen og corona hører fortiden
til... (20-02-2021)

10. Instruktører.
-

Benjamin afventer tandemspring. - afventer corona

-

Stefanie har tilmeldt sig årets instruktør forkursus

-

Mia mangler kun 155 spring…

-

Jens overvejer at blive

11. Miljø (Jakob Østergaard aka Krølle).
Vi har plast og dåsesortering.
-

Forslag om at lave en form for afskærmning til container

12. Faciliteter.
Projekt ny hangar:
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-

Rene Vroue har givet tilbud om rep af tag - Bahn har givet Rene
“GO” til at gå igang. (20-02-2021)

-

Depot rum,
-

dørkarme

-

Check-in computer skal have sin egen computer.

-

Udsugning grejrum + depot

-

Grejrum
-

-

Holder til højdemålere

Hangar
-

BP har lavet ansøgning til jemogfix omkring materialer til
opbevaring af materiel i hangaren. - Ingen svar
(20-02-2021)

TAG - Mark spørger til, hvordan med tilskud til nød repr.
Bahn spørger Rene om en pris på evt ‘Quick-fix’ vedr tag + Spørger
om tilbuddet omkring klubhuset stadigvæk står ved og om han har
tænkt over de 8m spændevidde.
● Krølle kigger på at lave et eller andet der gør det nemt at skubbe
flyveren ind.
Fundraising status
-

Ansøgning fremsendt til Nordlys på 150.000,-

-

Ansøgning fremsendt til LOA på 200.000,- - Godkendt

-

Ansøgning fremsendt til Spar Nord på 200.000,- (Afvist 08/02-2020 - Anlæg
passede ikke ind i deres, men der kan ansøges om grej materiel)

-

Realdania ansøgning er lavet¨

13. Nyt fra DFU.
● DFU søger medlemmer der vil hjælpe med at udvikle på strategispor 1 og 3.

14. Diverse (alle)
Ny kalender funktion til hjemmesiden - Troels’
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a. Nyt 17/11: BP har snakket med Troels og BP har fået adgang til at
tilføje/rette i folks adgang til kalenderen. Troels vil forholdsvis hurtigt
efter vi siger til, ændrer logoet og gøre siden ‘pænere’. BP følger op
med troels.
b. Spørgsmål til Troels:
-

Kan man melde sig på en dag uden at være 1’er?

-

Hlf piloter

-

Slette begivenheder

-

Oprette mere end en begivenhed pr dag

-

Forskellige farver på begivenheder?

15. Næste møder
Strategispors møde med DFU (Mark der deltager)
4. marts
25. marts

Bestyrelsesmøder:
06/03-2021 - 14:00 - Arbejds-/bestyrelse
Referent til generalforsamling - Jesper vil gerne være referent
Dirigent - Louise fra sis vil gerne være dirigent til generalforsamlingen.
Æresmedlem -

16. Godkendelse af referat og upload
Benjamin
/Blue skies, Bestyrelsen
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