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2022-05-01 Dagsorden / referat
Tid og sted: kl 16:00 (delvist online)
Forventet varighed:
Fremmødte: Christian, Jens Martin, Benjamin (online), Mark (online) og Ditte
(online)
Dagsorden

1. Indkomne emner:
●

Opdatere kost priserne i aftale håndbogen osv. (Kjeld)
○ AFF priser også.. (se evt mail fra stefan)
■ Bestyrelsen er positivt stemt overfor en AFF spring pakke
■ Vi spørger Jens om hans vil regne på det, og om Stefan vil kigge
på det igen efter.
■ Vi går i gang med det og er klar til et ret stort underskud på det.
■ Man kan ikke købe hele pakken på en gang, når man er gået
manuelt kan man købe det
■ eller når man har bestået aff.
■ Vi starter med at sælge aff -pakken for 6000,■ Flyer med hvordan man fortsætter. Staticline på den ene side og
AFF på den anden side. Lav infoside om AFF på hjemmeside.
Lav en side i undervisningsmaterialet om AFF + Upload nyt
undervisningsmateriale til Drive. (Ditte og Benjamin)

●

Evt. DM 2023 hvor Natascha SDV er primus motor på projektet?
○ Bestyrelsen er umiddelbart positive stemt overfor det, såfremt vi kan se at vi
bliver færdige med det nye klubhus. (Benjamin snakker med Natascha)

2. Diverse (alle)
● Computeren og skærm er kommet og Stefan har det for at sætte det
sammen og købe programmer. Stefan siger at det skulle være klar 15.
maj.
● Rulleområde (Benjamin følger op med Niels, og kontakter bestyrelsen)
● Arbejdsdag (Benjamin)
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○ Få taget de sidste billeder (Berit vil rigtigt gerne hjælpe)
○ Rydde op i hangar,
○ Pudse briller
○ Fliser foran indgangen og parkering Mark undersøger med
kommunen vedr sand osv.
■ Kommunen ville i første omgang ikke betale for grusset.
Mere følger…
■ Graves bredt nok til at stamperen kan køre
○ Flytte flagstang
○ Gamle klubhus
■ Lærred ned
■ luk for vand (Bahn)
■ skru ned for varmen (Bahn)
Undersøge hvorfor det lugter i manifest rummet
-

Krølle har været forbi med Kurt, og “Det viste sig at, det var klokken i brusenichen
der ikke var sat rigtigt i. Vi kørte kamera i kloakken for en sikkerheds skyld. Alt var ok.
Til huskeren, strøm til nedsivningen anlægget var ikke slået til, vil skabe store
problemer og en dyr fornøjelse, de vise ord fra Kurt.”

-

Mark har snakket med forsikringen, men det kræver vi har/finder et problem
før de skal involveres mere.

3. Årshjul - Ditte
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZRDXZH-jS-c_dDDYlipIA_7Ny
G_4YV5SRjHAk6jezuU/edit#gid=0

4. Udvalg
Ansvarlig tovholder: Benjamin
Ansvar: Prøve at huske at aktivere de gældende udvalg!
Indkøb til klubhus: Jens Martin
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● Forslag til app der kan bruges bymeapie så der er nemmere
overblik over hvad der skal købes ind. Jens Martin slår noget
om omkring dette på medlemsgruppen.
● Lav opgørelse og lav ordre ved Kloak Tech JM
Kontakt til kasernen: Patrick
Sociale medier + Web ansvarlig: Benjamin + Ditte
- Link til dokument for PR-ideer og opgaver - West Jump PR-ideer
Kalender ansvar: Stefan (ansvar for det kommer op at køre hurtigst
muligt.)
Materiel: (Bahn + mekker)
Stævneleder Udvalg: Ditte + Benjamin
Hangar: Mark
Baransvarlig: Stefan
Festudvalg: Vanilla, Susse, Ditte og Benjamin
Kontingent og Medlemsansvarlig: Jens Pedersen
Sponsor/fundraising udvalg: Mark
Pilot kalender booking ansvarlig: mekker
Pilot kontakt: Christian Bahn
Faldskærms aktivitetsudvalg: Jens Martin + Niels
●

Evt lave en ‘poll’ - Hvad vil klubbens medlemmer have af aktiviteter?

Spring Pakke ansvarlig/kontakt: Ditte

5. Økonomi (formanden/kasserer) (Bahn)
●

Ansøgning om nyt tag godkendt - Separat/parallelt med hangar projekt
○

Høre Rene Vrou om prisen og leveringstid stadigvæk gælder. Bahn

●

Separat konto er oprettet til hangar midler.

●

Flyprisen er steget til 3500 kr.

●

Bestyrelsen har besluttet at vi skal have lavet 2 kort, et til Bahn (kasserer) og et til
Stefan. De står alle til den samme konto.

6. Medlemmer
Intet nyt
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7. Materiel status (Bahn)
Vi har fået den ene øvesele retur - Der skal laves lidt justeringer på cut og reserve
håndtag.
Vi tror vi er ved at være modne til at skifte fra fjederbelastet pilotskærm til BOC og
pouch på elevrigs.
Evt starte på fond søgning til ekstra tandemrig. - Benjamin hører Jens.

8. Aktiviteter (Jens Martin)
HBU 2022 forår.
Undervisning:

● Feedback til efterår 2022:
○ Kigger på at få lavet ny video til intro
HBU Efterår 2022: (Ditte)
-

Finde en overordnet ansvarlig til sommer

-

Evt lave en plan for HBU i Slagplans arket

Ønsker og aktiviteter 2022
Elev boogie uge 28 Vi har fået 10.000 kr fra DFU
●

Stefan står for at finde flyver, mandskab osv.

Opvisnings Weekend - 2.500 kr fra DFU (Stefan finder ny dato)
NAT OPVISNING!!??? Stefan.

Special tirsdage:
Opvisning: Opvisnings ansøgning godkendt for Strandtangen + Virksund alle tirsdag og alle
lørdage resten af året.
FS / FF / track dage: Jens Martin laver en plan.

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 - Jens Martin vil gerne hjælpe med at lave et
par gode videoer. Benjamin hjælper med materiale.

-

Nye flyers i forskellige slags (Hvordan kommer man videre fra 1. spring el.
lign.)

-

Få lavet plakaten til HBU om så den passer til alle soldater - Hænge op på
kasernen (Benjamin)

10. Instruktører
-

Indkalde til instruktørmøde til sommer med fokus på bl.a. omskoling til
BOC - Bahn spørger Stefan om han vil stå for det!

11. Miljø (Vi skal have fundet en ny!) Benjamin laver et ny
opslag
Vi har plast og dåse sortering.
Ny timer til køleskabene så de kan tændes og slukkes.
Skal der laves forskellige skraldespands typer? (Hård plast, pap/papir, metal
osv.)

12. Faciliteter.
Biogas anlæg udvidelse - Jens har teten

Jens og Mark går i dialog med SIS og vender tilbage med status
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Projekt ny hangar:
Resterende ansøgning til ny hangar er godkendt. Mark kontakter Sine mhb. på at få
en regning på de 6 pct., snakker med Krølle og Jesper Bundsgaard om de vil være
med på at få igangsat projektet (snakker med murer, håndværker mv.) - vigtigst er at
få en deadline ift. hvornår gulv skal være brækket op og få styr på midlertidig væg
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 143.500,- Godkendt og udbetalt

-

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.

-

Ansøgning til Nordea er fremsendt - 60.000 er godkendt

13. Nyt fra DFU.
Benjamin kontakter Tobias fra DFU vedr klubbesøg.

14. Næste møder
Bestyrelsesmøder:
18/5 klokken 17:30 - hos KJELD

15. Godkendelse af referat og upload -

Benjamin

/Blue skies, Bestyrelsen
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