Repræsentantskabsmøde i DHPU 2. marts 2014
Repræsenterede klubber: Airwave Paraglider Klub, Dragen Nordjylland, Fotopilot, Midtjyllands
Drageflyverklub, Parafun, Paragliding Nord, Paraglidingklubben Albatrosserne, PG Fyn, PG Tølløse, Valhalla
Paragliding, Vinger Over Venø, Vingesus, XC Sjælland, Østjyllands Paragliding Klub.
Tilstedeværende fra bestyrelsen: Jens Voetmann (formand), Michael Olesen, Birger Strandqvist, Anders
Thorup, Søren Egebjerg Pedersen.
Referent: Søren Egebjerg Pedersen
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Valg af dirigent
Formandens årsberetning
Godkendelse af revideret regnskab
Behandling af indkomne forslag samt program og budget
Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
Godkendelse af ekstern revisor samt valg af intern revisor
Valg af tre medlemmer samt to suppleanter til DHPU’s amatør og ordensudvalg
Valg af medlemmer til nedsatte udvalg og tillidsposter
Eventuelt

1) Valg af dirigent
Anders Madsen valgt som dirigent. Stemmesedler udleveret til tilstedeværende klubber. Stemmesedler
kontrolleret. Fuldmagter kontrolleret. Anders Madsen efterspurgte indvendinger mod indkaldelsens rigtighed
og konstaterede herefter, at repræsentantskabet er beslutningsdygtigt. Der er 27 af 36 mulige stemmer til
stede i lokalet. Dermed er repræsentantskabet beslutningsdygtigt.
2) Formandens årsberetning
Formand Jens Voetmann leverede sin årsberetning. Han henviste til, at denne er sendt skriftligt, hvor flere
informationer kan findes.
Formanden berettede om et år med store ændringer. Udvikling og forandring er kodeordene for bestyrelsen.
Af årets aktiviteter fremhævede formanden blandt andet, at sekretariatet er flyttet fra KDAhuset til DIF.
Arbejdet med en ny administrationsdatabase har haft stor prioritet. Systemet er snart klar til brug, og det er
fremtidssikret med mulighed for yderligere udbygning. Det medfører også et nyt og smartere ratingkort. Det
nye administrationssystem giver en sikkerhed i forhold til rigtighed, og det letter klubbernes administration.
Sikkerhed er prioriteret højt i bestyrelsen. Blandt andet har unionen indkøbt materiale til at starte SIVcenter
i Danmark.
En af de første opgaver for den kommende bestyrelse bliver at ansætte udviklingskonsulent. Ansøgningsfrist
for nyoprettet stilling er netop udløbet. Ansættelse forventes gennemført snarest.
Spørgsmål: Rasmus Rolf, PG Tølløse: Stiller spørgsmål, som ikke var relevante for formandsberetning.
Bedes vente til relevante punkter i dagsordenen.
Formand genoptog sin beretning og takkede blandt andet de frivillige kræfter i diverse udvalg.

3) Godkendelse af revideret regnskab
Michael Olesen fremlagde det reviderede regnskab. Forklarede herunder, at DHPU’s praktiske styring af
økonomien nu ligger hos DIF.
Årets resultat er på 303.100 kroner. Det har ikke været bestyrelsens hensigt at generere et overskud.
Regnskabet blev godkendt.
4) Behandling af indkomne forslag samt program og budget
Der er ikke modtaget forslag.
Michael Olesen fremlagde budget for 2014. Han forklarede, at der tidligere år er anvendt en budgetskabelon,
som egentlig har fungeret, men ofte ført til konservativ budgettering og deraf følgende overskud.
2014budgettet er lagt efter en ny model, hvor der er taget afsæt i realiseret regnskab for 2013 med forbehold
for kendte afvigelser.
Michael Olesen forklarede i fremlæggelsen af budgettet blandt andet, at udgiften til den kommende
udviklingskonsulent er sat for lavt, da der efter budgetlægningen er sket en øgning i det planlagte, ugentlige
timetal for konsulenten.
Michael Olesen fremhævede i budgettet punktet ”Udviklingspulje”, som er et nyt punkt, hvor bestyrelsen
ønsker at få penge ud at arbejde i klubberne med konkrete planer og projekter.
Der budgetteres med 85.000 kroner til elitearbejdet. Det svarer til det beløb, som eliten selv genererer via
DIF. Bestyrelsen har lagt op til, at eliten bør klare sig via de midler, der kan hentes via DIF.
Desuden er der under elite afsat midler til konkurrenceafvikling. Disse udgifter har tidligere ligget på anden
post – direkte under elite.
Der budgetteres med et underskud på 118.000. Men DHPU har penge på kontoen. Og bestyrelsen mener,
pengene skal arbejde for medlemmerne i klubberne. DHPU skal ikke være bank.
Bestyrelsen forventer ikke at generere et overskud i 2014.
SPØRGSMÅL: Rasmus Rohlff, PG Tølløse: Hvis der er overskud, hvorfor så ikke nedsætte kontingenterne.
SVAR: Michael Olsen: Budgettet er retvisende, og med et budgetteret underskud, er det ikke oplagt at
nedsætte kontingentet. Tidligere års budgetter har ikke været retvisende – derfor kan man ikke blot forvente,
at vi genererer et lignende overskud.
SPØRGSMÅL: Lars David, Albatrosserne: Hvorfor ikke justere kontingentet for i år og se, hvordan det går?
SPØRGSMÅL: Martin Krogager, PG Fyn: Hvorfor skal bestyrelsen bestemme, hvad pengene skal bruges
på? Hvorfor ikke lade pengene blive hos medlemmerne. Hvorfor synes bestyrelsen, at den skal beslutte,
hvad pengene skal bruges til?
SVAR: Michael Olesen: Vi er valgt til at administrere medlemmernes penge.
SPØRGSMÅL: Rasmus Rohlff, PG Tølløse: Jeg tror, at DIF skærer yderligere i tilskud, hvis vi har penge på
kontoen. Jeg synes, man skal spørge repræsentantskabet, hvad kontingentet skal være.
SVAR: Michael Olesen: DIF kan ikke ændre tilskud på baggrund af et eventuelt indestående på bankkonto.
De to ting har ingen sammenhæng.
KOMMENTAR: Jens Voetmann: Vi arbejder under de nye tilskudsregler fra DIF. Og vi har mundtlige,
politiske tilsagn fra DIF’s bestyrelse om, at den nuværende ordning fortsætter i en årrække.
KOMMENTAR: Kenneth Bakholm Husted, Vinger over Venø: Jeg synes, budgettet giver god mening, hvis
bestyrelsen ønsker udvikling. Opbakning til budgettet.
KOMMENTAR: Flemming Lauridsen, MDK: Bakker op om budgettet.

KOMMENTAR: Bo Gamba, Valhalla Paragliding: Hvis man nedsætter kontingentet, kunne klubberne lade
kontingentet lokalt stige og holde penge i klubberne.
KOMMENTAR: Søren Egebjerg Pedersen: Har svært ved at se, hvorfor kontingentet er til debat. Det er ikke
steget.
KOMMENTAR: Rasmus Rohlff, PG Tølløse: Sørens argumentation holder ikke. Prisen er steget, da den
nye ordning med tvunget deltagelse i forsikringen ikke kan vælges fra.
KOMMENTAR: Michael Olesen: Det vigtigste er at få pengene ud og arbejde i klubberne. Ikke at forsøge at
få prisen for at være medlem ned. Bestyrelsen ønsker udvikling. Det får vi ikke ved at medlemmerne sparer
penge på kontingentet.
KOMMENTAR: Niels Jensen, Dragen Nordjylland: Jeg synes, det er et problem, at elever skal betale til
DHPU fra 1. dag.
SPØRGSMÅL: Niels Jensen, Dragen Nordjylland: De 120.000 kroner til optrækspladser: Hvad dækker de
over?
SVAR: Michael Olsen: Det fremgår af noterne i budgettet.
SPØRGSMÅL: Marting Krogager, PG Fyn: Elever, der er længere under uddannelse kommer til at betale
mere for skoling i kraft af tvunget betaling for forsikring mod tidligere forsikring via skoleudstyr. Er det
rimeligt?
SVAR: Michael Olesen: Betaling for skoleskærmes forsikring er bortfaldet. Det sparede beløb vil i høj grad
svare til udgiften for eleverne. Derfor kunne man med rette nedsætte skolingsgebyret. Hvis I synes, det er så
synd for eleverne, så synes jeg, I skal tage besparelsen og lade det gå til eleverne.
SVAR: Jens Voetmann: Der er mange hensyn at tage. Du har et godt argument, Martin, men vi har fundet
argumenterne for at gøre, som vi har gjort, vigtigere.
SPØRGSMÅL: Niels Jensen, Dragen Nordjylland: Forstod jeg korrekt, at klubberne ikke skal betale
forsikring for skolingsudstyr.
SVAR: Michael Olsen: Ja, det er korrekt.
SPØRGSMÅL: Niels Jensen, Dragen Nordjylland: Kan man så ikke blot trække tiden for, hvornår man
melder sig ind?
SVAR: Michael Olsen: Ifølge “Den Blå Bog” findes der kun 1 prøvedag – derefter skal eleven meldes ind og
forsikres.
KOMMENTAR: Bo Gamba, Valhalla Paragliding: Folk ser det som en merudgift for eleverne. Men det
behøver det ikke være, hvis klubben nedsætter skolingsgebyret.
Ordstyrer Anders Madsen foreslår at der ikke anvendes mere tid på denne del af budgettet. Ønsker
afrunding af punktet med de sidste kommentarer/spørgsmål.
KOMMENTAR: Martin Krogager, PG Fyn: Jeg beder bestyrelsen genoverveje muligheden for en anden
ordning for elever.
SVAR: Søren Egebjerg Pedersen: Jeg kan som siddende og kommende bestyrelsesmedlem love, at jeg vil
arbejde for at få den bedst mulige løsning. Kan se at der er udfordringer, men det er tunge overvejelser.
SPØRGSMÅL: Kenneth Bakholm Husted, Vinger over Venø: Vi har ansøgt om 15.000 kroner til
Venølejren. Kan vi regne med støtte – herunder støtte via 3315?
SVAR: Michael Olesen: Ja, der vil være støttemuligheder.
SPØRGSMÅL: Bo Gamba, Valhalla Paragliding: Er der afsat midler til Class P.
SVAR: Michael Olesen: Nej. Men der er afsat 100.000 til udviklingspulje.
Der er ikke stemmer imod det fremlagte budget.

5) Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
Valg af formand:
Jens Voetmann genopstiller. Ingen andre kandidater. Valgt.
Valg af tre bestyrelsesmedlemmer:
Kandidater: Birger Strandqvist, Michael Olesen, Henrik Strandgaard, Scott Torkelsen.
Efter afklaring af vedtægterne valgte Scott Torkelsen at trække sit kandidatur til bestyrelsen og i stedet stille
op som suppleant til bestyrelsen.
Bestyrelsen består af: Birger Strandqvist, Henrik Strandgaard, Michael Olesen, Søren Egebjerg Pedersen og
formand Jens Voetmann.
Valg af suppleanter: Scott Torkelsen og Anders Thorup stiller op. Valgt.
6) Godkendelse af ekstern revisor samt valg af intern revisor
Godkendelse af ekstern reviser: Godkendt.
Niels Jørgen Askirk genopstiller som intern revisor. Valgt.
7) Valg af tre medlemmer samt to suppleanter til DHPU’s amatør og ordensudvalg
Peter Boa, Jørgen Eggert, Rasmus Rolff valgt. Martin Glenn og Anders Thorup er suppleanter.
8) Valg af medlemmer til nedsatte udvalg og tillidsposter
Ingen kampvalg.
Valg til eliteudvalg HG: Flemming Lauridsen fortsætter.
Valg til eliteudvalg PG: Marcus Malmqvist, Mads Syndergaard, Morten F. Olesen fortsætter.
Valg til eliteudvalg acro PG: Dennis Wolters og Essie Saiid fortsætter
Valg til motoreliteudvalg: Bestyrelsen får mandat til at udpege ved behov.
Valg til uddannelseschef: Poul Henriksen fortsætter
Valg til flyvechef: Kenneth Bakholm Husted fortsætter
Valg til sikkerhedschef: Arne Haugaard fortsætter
Valg til materielchef: Bo Gamba fortsætter
Valg til uddannelsesudvalg: Finn Ommestrup fortsætter
9) Eventuelt
Peter Boa, Paraglidingklubben Albatrosserne fremlagde mulighed for at få webshopløsning, hvor der gives
procenter fra omsætning til klubberne. Peter Boa kan kontaktes for yderligere interesse.
Bo Gamba orienterede om, at der snart på forsøgsbasis bliver mulighed for at flyve paratrikes i Danmark.
Det er ikke en dispensation til at flyve – det er en testperiode, hvor 12 piloter kan få lov til at flyve. Der er pt.
To ledige pladser på kandidatlisten. Bo Gamba kan kontaktes for nærmere info.
Scott Torkelsen fremlagde sit arbejde for CIVL. Herunder primært om arbejdet med at få ændret Open
Class.
Anders Madsen, KDA, orienterede om arbejdet i KDA/FAI.
Formand Jens Voetmann ønsker at afrunde repræsentantskabsmødet, hvis der ikke er yderligere
presserende til “eventuelt”.
Rasmus Rohlff, PG Tølløse, påpegede, at repræsentantskabsmødet ifølge vedtægterne skal holdes om
lørdagen, og at det er mod vedtægterne at lægge det en søndag. Han opfordrede bestyrelsen til at ændre
vedtægterne, hvis man har i sinde at gøre tilsvarende. Konstaterede desuden, at han fandt det ærgerligt at
repræsentantskabsmødet lå i forlængelse af en lang weekend med instruktørseminar, hvis det betød, at folk
var trætte og uoplagte ved repræsentantskabsmødet.
Jens Voetmann spurgte repræsentantskabet, om andre delte Rasmus Rohlffs synspunkt. Det var ikke
tilfældet.

Ordstyrer Anders Madsen lukkede mødet.
Jens Voetmann takkede for fremmødet og god ro og orden under repræsentantskabsmødet.

