DHPU bestyrelsesmøde Onsdag d. 23/8
Referat:
Valg af referant er Kenneth
Michael gennemgår ansvarsområder og hvad der skal drøftes
Der diskuteres kursusplaner vedr. Træning af ppg og andre kurser.
Gennemgang af opdatering vedr. Ratingkort
Michael beretter om møder med sekretariatet. Vi får billigere sekretariat da de
får timeantallet ned.
Christopher er glad for arbejdet I unionen.
Tim har fået godkendelse til at tage til Lind torp som materialechef.
Henrik beretter at Thomas har været til VM Det er kun Crandal der er ildsjæl på
eliteprojektet lige nu.
15 Danske piloter er til NM I Slovenien lige nu
Crandal har foreslået mentorordning igen. Han har fået grønt lys til at finde nogle
talenter der kan deltage I konkurrencer fremover.
Søren:
Har snakket med Tim mht klasse P(trike).
Kravene kan skrælles ned så det kan komme I samme kategori med paramotor
iflg. Tim.
Båd ved Siv-centeret. Skal kontrakten genforhandles, eller skal båden sælges.
Der drøftes at Airwave og Sydsjællands PG skal fusionere.
Brev til politidirektør korsgaard: Klager ved toftum bjerge. Der bliver ringet til
politiet hver gang.
Søren og Michael har skrevet til politidirektøren. De ville have den lukket da
politiets arbejde blev spildt hver gang. Der arbejdes på at der ikke ville kunne
blive sendt patruljevogne til Toftum, og politiet vil blive gjort opmærksomme på
vores rettigheder på skrænten.

Kenneth
Kenneth Søren Pelle og Jamie skal tage møde snart om at komme videre med
flyvestedsdatabase som er 1. Prioritet og vejrstationer er 2. Prioritet.
Det er platformen der skal på plads vedr. Flyvestedsdatabasen.
Kenneth skal tage en snak med Christian om PG del og HG del video til
hjemmesiden og teaser til facebook kampagne. Vi skal have noget klar til Marts.
Michael fortæller om en sag fra Krik vig(?) med nogle paraglidere der skulle have
skræmt nogle køer ifølge anmelder. Han ønsker ikke at have kontakt til DHPU for
at få styr på sagen.
Stillingtagen ved beløb omkring frivilligt arbejde. Der bliver foreslået 100 kr. pr
dag pr. deltager.
Sagen vedrørende Kenneth’s PPG uddannelse drøftes
PG-klubben har anmodet om at få lov til at bruge materiale fra
Paragliderhåndbogen. Det er okay.
Michael fortæller om strategiaftalten
Formandskongres 5. September inde I grøften.
Budgetmøde 6. Oktober I Idrættens hus.
Klublederkongressen 25-26 November I Odense.
Søren fortæller om at Pyloner på Lind torp ikke bliver brugt. Der er ikke
opbakning omkring det.

