Referat
DHPU repræsentantskabsmøde
Lørdag d. 2. marts 2013 kl 13Afholdt i KDAs lokaler Lufthavnsvej 10 i Roskilde
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens årsberetning.
3. Godkendelse af revideret regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag samt program og budget.
5. Valg af formand, 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
6. Godkendelse af ekstern revisor samt valg af en intern revisor.
7. Valg af tre medlemmer samt to suppleanter til DHPU ́s Amatør & Ordensudvalg.
8. Valg af medlemmer til nedsatte udvalg og tillidsposter.
9. Eventuelt
Fremmødte:
Stemmeberettigede:
Arne Havgaard (XC-Sjælland)
Christian Baptiste (Fyns Paragliderklub)
Jacob Carstensen (Vingesus)
Bo Gamba (Valhalla)
Christian Moselund (Valhalla)
Anders Thorup (Valhalla)
Hyben Dige (VOV)
Birger Strandqvist (MDK)
Michael Olesen (Parafun repræsenterer ØPK)
Poul Henriksen (Parafun repræsenterer ØPK)
Søren Egebjerg (Parafun repræsenterer ØPK)
Ialt 15 stemmer repræsenteret.
Øvrige fremmødte:
Jens Voetmann (DHPU)
Rasmus Rohlff
Allan Grynnerup
Bent Daugaard
Michael Olesen (Parafun)
Poul Henriksen (Parafun)
Søren Egebjerg (Parafun)
Scott Torkilsen (Paragliding Nord)
Niels Jørgen Askirk
1. Valg af dirigent:
Poul Henriksen vælges til dirigent
Poul konstaterede at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt og forestod valg af
referent.
Hyben Dige vælges til referent

2. Formandens årsberetning:
Årsberetningen præsenteres ved formand Jens Voetmann.
(Se årsberetningen i materialesamlingen til repræsentantskabsmødet 2013)
Kommentarer til årsberetningen:
Bo Gamba spørger ind til ordningen som DIF foreslår for de små forbund. Han spørger,
om alle klubber kommer ind under den samme af de tre foreslåede ordninger, eller om
hver enkel klub kan vælge den ordning de ønsker. Formanden svarer at hver klub kan
vælge den ordning de ønsker.
Anders Thorup spørger ind til om ordningen med 3-3-15 fortsætter. Formanden svarer at
det formentlig falder ud af DIF-regi når den nye ordning træder i kraft.
Arne Havgaard er bekymret for at DHPUs administration trækker sig fra KDA og at vi
dermed fjerner os fra den politiske indflydelse på flyve-området. Formanden svarer at det
er en bekymring vi har taget op og vurderet at det ikke bliver noget problem.
Scott Torkelsen spørger om ordningen med Bent Daugaard som administrationsansat er
permanent, og formanden svarer at det er op til den nye bestyrelse
Bo Gamba kommenterer at Facebook bør bruges til “det levende” med billeder,
opdateringer osv og DHPUs hjemmeside bør være en mere praktisk hjemmeside med
praktiske oplysninger og funktioner. Han vil gerne bidrage i arbejdet med den nye
hjemmeside.
Allan Grynnerup spørger om der er risiko for, at der bliver udstedt ratingkort til piloter, der
har betalt for rating og forsikring, men som ikke er medlem af en klub. Bent Daugaard
svarer at der kun kan udstedes ratingkort hvis en chefinstruktør beder om det.
Formandens beretning blev godkendt.
3. Godkendelse af revideret regnskab:
Kommentarer og spørgsmål til regnskabet:
Christian spørger ind til punktet “tilgodehavender”. Bent Daugaard svarer at det gælder
tilgodehavender for ratingkort samt andre tilgodehavender.
Rasmus Rohlff spørger hvorfor man vil hæve prisen for forsikring. Formanden svarer, at
det er en stigning, der kommer fra QBEs side. Bestyrelsen vil se på, om der er andre
løsninger mht forsikring.
Allan Grynnerup spørger ind til elevers medlemsskab af DHPU. Der svares at elever skal
have pilot-id og derfor skal meldes ind i DHPU.
Regnskabet er godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag samt program og budget
Indkomne forslag: Der er ingen indkomne forslag
Program: Programmet for DHPU og bestyrelsens arbejde kan man læse mere om i
Formandens beretning

Budget - Kommentarer og spørgsmål:
Formanden gør opmærksom på at budgettet er et “arbejdsbudget” og at der i 2013 vil ske
mange ting, som gør at det er svært på forhånd at lægge et præcist budget.
Poul Henriksen spørger hvorfor “støtte til udviklingskonsulenten” er i budgettet, når han er
blevet opsagt. Der svares at budgettet er lavet inden han blev opsagt og at indtægten i
forbindelse med udviklingskonsulenten i øvrigt modsvarer udgiften.
Bo Gamba foreslår at der bliver sat penge af i budgettet til sager der skal tages op i
trafikstyrelsen.
Christian Moselund stiller spørgsmålstegn ved om pengene i reservefonden kunne få flere
renter. Der kommenteres fra tilstedeværende at man ikke skal regne med at få ret meget
mere.
Rasmus Rohlff kommenterer på, at der kun er sat 20.000 af til SIV-center i 2013. Der
svares, at bestyrelsen ikke forventer, at man kommer så langt med arbejdet med SIVcenteret, at man i år skulle sætte 150.000kr af.
Budgettet er godkendt.
5. Valg af formand, 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Jens Voetmann genvælges som formand
Parafun indstiller Søren Egebjerg som modtager valg.
Søren Egebjerg og Hyben Dige vælges som bestyrelsesmedlemmer.
Anders Thorup og Kenneth Bakholm-Husted vælges til suppleanter
6. Godkendelse af ekstern revisor samt valg af en intern revisor
KPMG godkendes som ekstern revisor.
Niels Jørgen Askirk godkendes som intern revisor.
7. Valg af tre medlemmer samt to suppleanter til DHPUs amatør- og ordensudvalg
Steen Thorø, Palle Christensen og Christian Batiste vælges til amatør- og ordensudvalg.
Jan Nielsen og Niels Jørgen Askirk vælges som suppleanter
8. Valg af medlemmer til nedsatte udvalg og tillidsposter
Uddannelseschef: Poul Henriksen vælges til uddannelseschef. Finn Ommestrup vælges til
uddannelsesudvalg.
Flyvechef: Kenneth Bakholm-Husted vælges til flyvechef
Sikkerhedschef: Nick Godfrey og Arne Havgaard stiller begge op til posten.
Nick Godfrey fik 2 stemmer
Arne Havgaard fik 13 stemmer
Arne Havgaard vælges dermed til sikkerhedschef
Eliteudvalg HG: Flemming Lauridsen vælges til eliteudvalg HG. Der er fortsat 2 ubesatte
poster.
Eliteudvalg PG: Marcus Malmqvist, Mads Syndergård og Morten Olesen vælges til
eliteudvalg PG.

Acro Eliteudvalg: Dennis Wolthers og Michael Essie Saadi vælges til acro Eliteudvalget.
Motoreliteudvalg: Peter Andersen og Jacob carstensen vælges til motoreliteudvalget.
Materialechef: Bo Gamba vælges som materialechef.
Alt der har med motor at gøre hører under materialechefen.
9. Eventuelt
Scott Torkelsen informerer fra CIVL: Der har været meget debat om de nye skærme. De
europæiske unioner er enige om at udviklingen er uheldig. Der bliver lavet en ny klasse
med nogle rammer der menes bedre for sikkerheden. Man kan læse meget mere på
hjemmesiden i nærmeste fremtid.
Birger informerer om at DHPU netop har ansøgt om at blive “grønt forbund”.
Poul Henriksen takker for god ro og orden.

