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2022-10-11 Dagsorden / referat
Tid og sted: kl 19:00
Forventet varighed: 2,5 time
Fremmødte:
VED NYE FORSLAG / EMNER, FIND OVERSKRIFTEN DET PASSER UNDER OG SKRIV
DET IND MED RØD!

1. Udvalg

Ansvarlig: Benjamin
Indkøb til klubhus: Jens Martin
●

Bruger app’en - bymeapie

Kontakt til kasernen: Patrick + Mark
Sociale medier + Web ansvarlig: Benjamin + Ditte
●

Link til dokument for PR-ideer og opgaver - West Jump PR-ideer

●

Mangler en eller flere der vil hjælpe med:
○

Besvarelser på info mailen (generelt ticket systemet)
■

Jens Gregersen og Mark vil gerne have et lille kursus i det så de kan
se hvad det handler om.

○

Oprettelse af elev kurser

○

Holde styr på og kontrol med elevkurser og tilmeldinger.

Kalender ansvar: Stefan
Materiel: (Bahn + mekker)
Stævneleder Udvalg: Ditte + Benjamin
●

Post en masse på FB-siden om det at være stævneleder snarest

●

Prøveperiode med anden måde at finde stævneleder på - senest en uge inden
sendes link ud ift. at melde sig på som diverse i stævnekalenderen. Hvis ingen har
meldt sig 24 timer før stævnestart aflyses stævnet (Ditte)Følges op på det
Hangar: Mark
Baransvarlig: Stefan
●

Kaffe monster nogen ønsker købt (Bahn undersøger)

Festudvalg: Vanilla, Susse, Ditte og Benjamin
●

Begivenhed for julefrokost 10/12 oprettet
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○

Afstemningsdims ifht hvor mange man kommer

○

Pris små 200kr pr. mand

Kontingent og Medlemsansvarlig: Jens Pedersen
Sponsor/fundraising udvalg: Mark
-

Vi har fået sponsoreret 30 jakker af BK transport
-

Bestyrelsen+ har snakket om at kigge på en blålig farve og en anden jakke
end den der sidst blev sponsoreret. Bestyrelsen betaler en evt difference. Kan
også være der skal kigges andet end jakker.

-

Kan også være der skal kigges på selvbetalte trøjer/tilbehør?

Pilot kalender booking ansvarlig: Mangler (Benjamin)
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
●

Bahn har lavet spreadsheet med springpakker så der nemmere kan holdes overblik.
Kan findes her:

Pris på certifikat 2022

2. Økonomi

Ansvarlig: Bahn

2.1 Generelt
●
●
●
●

Faktura ifm. rulleområde? Oprindelig pris 4000,-, men prisstigning varslet.
○ Endelig pris 5.000,- er betalt.
Et par nye hjelme, briller og lidt andet materiel er indkøbt.
Lave manuel til brug af bar system + skriv på/ved køleskab at de skal bruge bar
system (Ditte og Benjamin)
Der skal overføres penge retur til dem der deltog i John’s Mindecup. (Bahn)

2.2 Hangar
●

Ansøgning om nyt tag godkendt - Er bestilt hos Rene Vrou, pladerne ligger bag
hangaren og Mark koordinere tidspunkt med Rene så vi kan få flyveren væk inden.
Rene har givet en melding om at han vil gå i gang i uge 41.
○

Bahn undersøger om vi evt kan flytte flyet over i anden hangar hen over
vinteren, mens der bliver arbejdet på hangaren.

●

Mark bekræfter at fondene er forlænget til 2023 også. - Det er de.
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3. Faciliteter
Ansvarlig: formanden

3.1 Generelt
●

Vinduer skal flyttes. Jens Gregersen vil gerne hjælpe. Dato skal findes så snart det
nye tag er lavet.

● Arbejdsdag (Benjamin laver en oversigt eller opslag, så folk har et nemt
overblik over hvad de kan gå i gang med)
○ Få taget de sidste billeder (Berit vil rigtigt gerne hjælpe)
○ Rydde op i hangar, (Der skal flyttes vinduer)
○ Fliser foran indgangen og parkering Mark undersøger med kommunen
vedr sand osv. (Vi kan få sandet)
■ Kommunen ville i første omgang ikke betale for grusset. Mere
følger…
■ Graves bredt nok til at stamperen kan køre
○ Flytte flagstang
○ Markere og tælle hjelme og højdemålere
■ Markeret højdemålere. - DYMO ligger i manifest
■ Evt lave ‘skilt’ med antal højdemålere og hjelme.
■ Optælling over hvor mange hjelme, højdemålere og rigs der skal
være.

○ Gamle klubhus
■ Luk for vand - vent med at slukke vand til efter sommeren
(Bahn)
○ Smøre portruller
○ Rykke noget skrigende jern i porten på plads

3.2 Biogas anlæg udvidelse (Jens)
●
●
●

Jens og Mark går i dialog med SIS og vender tilbage med status.
Møde med Jeppe fra biogasanlægget i uge 43.
Bygrænse
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3.3 Projekt ny hangar
●

Resterende ansøgning til ny hangar er godkendt. - Vigtigst er at få en deadline ift.
hvornår gulv skal være brækket op og få styr på midlertidig væg, dog bliver det først
efter taget er lavet, bygge tilladelse og brandrådgiver.

●

Fundraising status: Pengene er kommet hjem.

●

Rene er bygningskoordinator/Bygherre

●

Der skal kigges ind i vedr. byggetilladelse + brandrådgiver (Mark undersøger)

4. Aktiviteter
Ansvarlig: Jens Martin

4.1 HBU
●

Undervisning:
● Feedback til efterår 2022:
○

Kigger på at få lavet ny video til intro

4.2 Ønsker og aktiviteter 2022/2023
●

Opvisnings Weekend - 2.500 kr fra DFU (Stefan finder ny dato)

●

Nat opvisning Stefan

●

FS udtjeks dage

●

Nytårsaften - Kjeld, Mark, Bahn er interesseret

●

Tunneltur (Jens Gregersen og Mark står for at få noget stablet på benene)
○

Evt snak med Flemming Borup som har gode kontakter i Sverige

4.3 Special tirsdage:
●

Opvisning

●

FS / FF / track dage: Jens Martin laver en plan.

●

Forslag om at minimere antallet af tirsdage der er ‘aktivitet’ i WJ hen over vinteren til
ca. 1 gang om måneden, den 1. i måneden. Derved lave nogle mere særlige tirsdage
som kan lokke flere til.
○ Eksempler
■ Pakkeundervisning
■ Seniorpakkekursus
■ Materiel kursus (Bahn vil gerne prøve at undersøge)
■ Uddannelse i stævneleder opgaver
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4.4 Andet
●

DMI 2023 afholdes i West Jump (CM)

5. Medlemmer
Ansvarlig: formanden

5.1 Generelt
5.2 Medlemsmøde
●

BYMEAPIE - Hvad er det?

●

Kalender

●

Drøfte stævnelederkalender
○

Hvad gør vi for at få folk til at melde sig på?

●

Gocart?

●

Drøfte årshjulet

●

Tidsplan for byggeriet

6. Instruktører
Ansvarlig: ??

6.1 Generelt
●

Vi skifter fra fjederbelastet til noget med BOC hen over vinteren. Enten det de har i
VAF eller alle de andre steder i landet. (mekker har lovet at undersøge hvilket
system vi skal skifte til)

●

Mia er blevet radionedtaler

6.2 Undervisning

7. Materiel status
Ansvarlig: Bahn
●
●

Mekker køber reserve fra 111 til hvor mange år der er tilbage / 20. - mangler
afregning. Bahn
Vi skifter fra fjederbelastet pilotskærm til BOC og pouch på elevrigs.
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●

Mekker undersøger om det skal være upt eller pouch modellen

●

Jens han er i gang med at undersøge diverse fonde for nyt tandem rig.

●

Husk hinanden på at vi har en Dannebrogsskærm

8. Markedsføring
Ansvarlig: Benjamin

8.1 Igangværende projekter
8.2 Forslag til projekter
●
●

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.

●

Flyer med hvordan man fortsætter. Staticline på den ene side og AFF på den anden
side. (Ditte og Benjamin)
○ Tilføje, hvordan køber jeg?

9. Miljø
Ansvarlig: ??
●
●

Vi har plast og dåse sortering.
Der er lavet glassortering

●

Skal der laves forskellige skraldespands typer? (Hård plast, pap/papir, metal osv.)

●

Bahn foreslår om vi skal blive en del af den offentlige ordning?
○

Skive kommune har opdeling af affald.

○

Mark undersøger med kommunen om vi kan have 2 sæt affaldstømning.

10. Årshjul
Ansvarlig: Ditte
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZRDXZH-jS-c_dDDYlipIA_7NyG_4YV5SRjHA
k6jezuU/edit#gid=0
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11. Diverse
11.1 Nyt fra DFU
●

DFU SEMINAR 15-16/10 se sidste side.

11.2 Generelt
●

●
●

Pilot møde - Skyair: Jens Martin har snakket og nævnt det over for Jens.
○ Hvad skal vi have med på mødet? ‘
■ Effektiv flyvning
■ Pilot sparring - hvordan bliver man en god faldskærmspilot
■ Hvad er en god faldskærmspilot
■ Sikkerhed
■ Fejl rapportering af flyet
■ Skal pilot altid flyve og gøre som springerne siger
■ Evt (2 forskellige pilot koordinatorer for WJ og HLF. 2 forskellige
måder at melde sig på vagter/se sine vagter?)
■ Vagtbytte - kan ikke finde en anden.
■ Hvem ringer man til hvis man ikke har hørt noget om at der skal være
stævne eller ej.
Årsvideo (Jens Martin vil gerne stå for det)
Ekstra simkort + nummer til tandem koordinator.
○ Bestyrelsen synes bare der skal købes et ekstra. (Benjamin og Mark
undersøger)

12. Næste møder
12.1 Bestyrelsesmøder
●

Heldags bestyrelsesmøde 3/12-22

12.2 Andet

13. Godkendelse af referat og upload
Ansvarlig: Benjamin

/Blue skies, Bestyrelsen
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Hej alle
Hermed en venlig reminder, så I huske at tilmelde Jer DFU’s udviklingsseminar – vi er meget
overbeviste om, at dette års agenda aldrig er set meget spændende og udviklende for DFU,
derfor er det utrolig vigtigt, at I, som klub, prioriterer at deltage.
Velkomst
● Oplæg: Økonomi og idrætspolitik - Hvor kommer pengene fra, hvad bruger vi dem på og hvor
står DFU om 20 år, måske kunne vi bruge vores ressourcer klogere?
● Oplæg og diskussion: Ny økonomisk struktur - hvordan sikrer vi, at DFU til stadighed er en
relevant idræt og at sikre klubberne autonomi, og at de har en sund økonomi.
● Oplæg og diskussion: Fremtiden i DFU – skal DFU ha’ fælles kasserer, Fundraisere,
kommunikationsmedarbejdere, projektmedarbejdere og specialiseret arbejdskraft i
midlertidige stillinger.
● Oplæg: Klima- og bæredygtighed - Bliver idrættens grønne omstilling et tilvalg eller et krav –
kan DFU med fordel træde ind i dette?) Erfaringer fra idrættens verden?
● DFU's Digitalisering - E-læring og videobaseret uddannelse – intro til VR-projektet og
markedsføring, sociale medier og skydive.dk
● Workshop: Samvær, mobning og chikane - Data fra vores undersøgelse og dialog omkring
samværspolitik
● Den unge dame - DFU 60 år i 2023
Noget som I gerne må tage en snak om i Jeres bestyrelser eller med Jeres medlemmer er:
● hvordan vi i DFU kunne bruge pengene på en ny måde, så der skabes endnu mere aktivitet og
udvikling
Derudover så må I meget gerne medbringe eller sende os oversigten over klubbens piloter, så vi kan
få dannet os et overblik over dette, da vi nu kan registrere DFU’s piloter i medlemsdatabasen.
Drømmen er, at vi har samlet og registreret DFU’s piloter et centralt sted.
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