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2021-11-20 Dagsorden / referat
Tid og sted: kl 12
Forventet varighed:
Fremmødte: Christian, Krølle, Mia, Benjamin og Mark
Dagsorden

Punkter på Heldags Bestyrelsesmøde
1. Vedtægter
Vedtægterne fra generalforsamlingen er gennemgået og tilpasset og er blevet
sendt til Stefanie for gennemgang af det grammatiske og opsætning.
2. Fastsæt dato for generalforsamling/ ekstraordinær
Ekstraordinærgeneralforsamling: 18/12 - klokken 14:00 (Mark)
-

Godkendelse af nye vedtægter

-

Dispensation til at holde generalforsamling i Januar d. 25.

Generalforsamling: Forslag 25/1 - klokken 17:00 (Mark)
3. Gennemgang af økonomi ved Birgitte
Økonomien er gennemgået sammen med Birgitte
Forslag til Generalforsamling at der afsættes 100.000kr mere til byg
4. DM i FS
Gennemgang af mail fra DFU til formanden ifht. at FDK evt kan afholde DM i
West Jump i 2022 uge 31.
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5. Formandsmøde
Snakket og vendt ting om skydive.dk, Leth Leth og Seo fra formandsmødet.
Bestyrelsen har besluttet at der fremover er udløbsdato på gavekort. De
gælder 2 år fra købsdato.
6. Plan for byggeri
Forslag til Generalforsamling at der afsættes 100.000kr mere til byg
7. Klubsamarbejde
Møde den 8. januar
Krølle aftaler med Natacha mth aftens med.

8. Plan for tur, tunnel, bus, berlin
Bahn og Mark arrangerer tunneltur til Berlin. Pt er er 20-22 tilmeldte som
munder ud i lige knap 7 timer og pt har Bahn fået lovning på 6 timer men
prøver at skaffe flere.
Mark står for at skaffe en bus og forsøger at skaffe lidt sponsorat til turen.
Det forventes at skulle betale 5-6.000kr til coaches med på turen. Indtil videre
er der snakket med Hans Oksen som coach.
Bestryrelsen sætter 10.000 kr af til støtte.
9. Generelt bestyrelsesmøde.
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1. Vigtige punkter fra dagens møde:

2. Velkomst (ved formanden).
Indkomne emner:
● Computeren er kommet og Stefan har den. Benjamin køber en skærm
og Benjamin skriver og sikrer at Stefan får købt licens til
programmerne, således Bahn, Stefan og Benjamin kan sætte
programmet ordentligt op så det er klar til brug.
● WJ er ude af den røde hangar pr. 30/11-21.
● Esmann har forespurgt på om han kan leje kontoret og 1-2 gange om
måneden bruge undervisningsmaterialet. Bestyrelsen har besluttet, at
vi kan tilbyde ham at leje kontoret og undervisningslokalet for 2.000kr
om måneden.
● Forslag om at Leif opgiver opgaven ifht at dække pilotkalenderen ind.
Forslaget gik på Jesper Langberg bliver spurgt om han har lyst til at
hjælpe. - Bahn har skrevet til Jens om at få det på dagsordenen til
SkyAirs næste møde.
○ Rettelse 20/11-21 - Kokholm har fået opgaven at spørge mekker
om han vil stå for sørge for piloter. Afventer opdatering.
● Forslag til arbejdsdag
○ Kig på de ting der er i køkkenet i den nye hangar
○ hænge billeder op
○ hænge elevplan plakater
○ lave rulle område
○ rydde op i depot
○ Rydde op i hangar,
○ male væg i hanger
○ fliser foran indgangen.
○ Afskærmning til container
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3. Årshjul
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZRDXZH-jS-c_dDDYlipIA_7Ny
G_4YV5SRjHAk6jezuU/edit#gid=0
-

Søge tilskud hos DIF - Gjort i udgangen af marts

4. Udvalg
●

Forslag om at printe papir/plakat ud med hvem og hvilke udvalg der er.
Benjamin laver og Mark printer og laminerer. Er lavet, skal gennemgåes og
derefter printes + lamineres.

Ansvarlig tovholder: Benjamin
Indkøb til klubhus: Krølle + Jens Martin
● Forslag til app der kan bruges bymeapie så der er nemmere
overblik over hvad der skal købes ind. Jens Martin snakker
med Krølle omkring dette.
● Ved handel ved Købmanden i Nr. Søby, så SKAL man tage et
billede og sende afsted til bestyrelse og skrive hvad man har
købt til.
Kontakt til kasernen: Patrick
Sociale medier + Web ansvarlig: Benjamin + Mia Jul + Pernille
- Link til dokument for PR-ideer og opgaver - West Jump PR-ideer
Kalender ansvar: Benjamin
Materiel: (Bahn + mekker)
Stævnelederudvalg: Mia + Benjamin + Stævneleder skal skrives ind i
kalenderen.
-

Stævneledere bliver sat på fast og så må man selv bytte.
Benjamin opdaterer og kigger på stævneleder tjanser + lave
guide til tandem , aff osv.

-

Benjamin kigger på at sætte alle klubbens medlemmer på som
stævneledere og får kigget på stævnelederopgaverne. Sender
de reviderede stævneleder opgaver til bestyrelsen til
gennemgang.

Faldskærmsklubben WEST JUMP | Lufthavnsvej 10 | 7840 Højslev | Telefon: 50 30 20 63| CVR: 30619366

5

-

Evt 14 dages ‘vagt’ periode eller køre interval på en
bestemt periode?

Hangar: Mark Albrektsen + Krølle
Baransvarlig: Krølle, Stefan, Stefanie
-

Mail modtaget fra Stefan med regnskab/priser på tuborg.
-

Alle øl op til 12kr

-

Sodavand 20kr

-

Indkøb 4cl glas til opmåling af spiritus (evt plastic shots
glas)

-

Indkøbe billige vinglas

-

Stop indkøb af hancock sodavand - gælder dog ikke
sportcola.

Festudvalg: Mia Jul, Vanilla, Pernille, Susse
Cirka 150kr pr person. Pris for andre er 200 kr inkl fri bar.
Kontlingent og Medlemsansvarlig: Jens Pedersen
Sponsor/fundraising udvalg: Mark + Sine
Pilot kontakt: Christian Bahn
Faldskærms aktivitetsudvalg: Jens Martin + Benjamin
Spring Pakke ansvarlig/kontakt: Christian Bahn

5. Økonomi (formanden/kasserer)
Afregning/godkendelse
Nyt tag kører kun videre hvis vi søger igen

●

○

vedligeholdelse af tag.

○

Nye hoved skærme - er indkøbt.

Mark vil gerne have oprettet en separat konto til de penge allokeret til
hangaren.

6. Medlemmer
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7. Materiel status (Bahn)
Jens har søgt DIF og SIS om penge dertil.
Bahn har bestilt 5 nye skærme og 1 reserve og de er på vej hjem.

Bahn tilføjer info om at du skal afregne inden du tager hjem uden at afregne.
Til efteråret vil vi kigge på de to øvelser og få dem restaureret
Pakke billetter, ligeledes i lille plastikkort. - Er i restordre.

8. Aktiviteter
4.dec nat spring og indflytter fest
HBU 2022 forår. Mark.

● Feedback til efterår 2021:
○ Kigger på at få lavet ny video til intro
○ Nye billeder af sele øvelser
Ønsker og aktiviteter 2022
Elev boogie uge 28 der er søgt 10.000
DM ?? / eller måske Mixed CUP hvis vi bytter med OFC
Opvisnings Weekend (evt 10-12 juni) - 2.500 kr fra DFU
NAT OPVISNING!!??? Stefan.

Special tirsdage:
Opvisning:
Strandtangen 2022 skal genindsendes - Mark sender til kommunen
Virksund 2022 skal genindsendes - Mark sender til kommunen
FS / FF / track dage:

9. PR & markedsføringsudvalget
Link til dokument for PR-ideer og opgaver - West Jump PR-ideer
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Forslag:
-

Radio Reklame
-

Tidligere priser Mark har spurgt på
-

(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.)

-

Forskellige videoer skal laves. Video søges!!

-

Facebook annoncer

-

Google ads for start forår

-

Youtube annonce for start forår

-

Skive festival - opvisning

-

Nye Vouchers i forskellige slags

SEO ADDON 79 dollars - Hjælp til oversættelse af sidste SEO ting - Godkendt af
bestyrelsen for et år

10. Instruktører.
-

2 AFF instruktører, Stefanie og Bahn er i gang.

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

Forslag om at lave en form for afskærmning til container

Krølle laver en To-do liste over ting der skal laves i den gamle+nye klubhus /
hangar.
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12. Faciliteter.
Projekt ny hangar:
-

Hangar

Fundraising status
Jeg skal snakke med Sine i morgen 2/7-21 om en ny plan for ansøgninger.
SPAR VEST FONDEN tilsagn om 400.000,- bevilget 8/6-21

-

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/ Underværker ansøgning er lavet Afslag den 28/6-21

-

Fonden for Andelskasserne i område Nord afslag 24/6-21 Vi skal søge igen.

13. Nyt fra DFU.
14. Diverse (alle)
15. Næste møder
18/12 - Ekstraordinær generalforsamling
08/01 - Samarbejdsmøde

Bestyrelsesmøder:
18/12 - kl 10:00

16. Godkendelse af referat og upload -

Benjamin

/Blue skies, Bestyrelsen
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