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Mødested Dato Dato for referat Godkendt 
Skype 12. juni 2018 12.6.2018  

Mødetype Referent Bilag 

Bestyrelse Christopher  

Deltagere  Fraværende Mødestart 

Michael Olesen  Kl. 19.30 

Anne Mette Bjerregaard   Mødeslut 

Peter Starup  Kl. 23:36 

Michael Essie Saadi   

Steen Poulsen   

Christopher Furlan   

   

  
Dagsorden 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat 
3. Valg af referent 
4. Siden sidst – Michael  
5. Siden sidst – Anne Mette 
6. Siden sidst – Peter 
7. Siden sidst – Steen  
8. Siden sidst – Essie 
9. Forsikring – Skærme og drage, Motorkøretøjers forsikring – hvad har vi for dækning og hvilke 

klubber har fået tilbud? 
10. Behandling af ansøgning til DHPUs fondspulje – PG Klubben 
11. Behandling af ansøgning til DHPUs fondspulje – Airvawe 
12. Behandling af ansøgning til DHPUs fondspulje – XC-Sjælland 
13. Behandling af ansøgning om optagelse i mentorordningen – proces? 
14. Kommende opgaver på DHPUs årsplan 
15. Swoop Challenge – status og handlinger 

a. Venue i Kbh 
b. Struer luftfestival 

16. Godkendelse af dato for næste møde 
17. Evt. 
 

Pkt. Beskrivelse Ansvarlig Deadline 

Ad 1 Godkendt   

Ad 2 Godkendt   

Ad 3 Christopher   
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Pkt. Beskrivelse Ansvarlig Deadline 

Ad 4 • Michael og Anne Mette deltog i DIFs årsmøde. DIF vil 
gerne se flere kvinder repræsenteret i idrætten. Anne 
Mette fik hilst på formænd fra DFU og DSvU og 
netværkede desuden. 
 

• Michael har haft et møde med TBBSTs kontorchef og 
materielchef, der var et godt møde. De vil gerne 
påbegynde uddannelsen til paraglider pilot, for at se om 
vi kan gøre sporten mere tilgængelig. Der er generelt 
mangel på piloter i Danmark og derfor håber TBBST at 
luftsporten kan være med til at skabe flere 
interesseredei luftfart. De er blev sat i kontakt med 
Airwave. De vil give løbende feedback omkring de 
områder de mener kan forbedres.  

 
• Michael har lavet en ny hjemmeside.  Der er næsten 3 

gange så meget trafik på den nye hjemmeside end vi har 
haft på den tidligere. Trafikken på den nye hjemmeside 
er fra både Danmark og udland. Michael har købt et 
plugin så vi kan se hvordan folk bruger vores 
hjemmeside, så vi kan gøre oplevelsen endnu bedre i 
fremtiden. Der er stor interesse for ”Bliv Pilot” og vores 
nyheder. Michael har lavet en ’test’ Facebook kampagne 
for at se om vi kan få flere folk ind på hjemmesiden. Den 
har overraskende vist, at et stort antal kvinder viser 
interesse for vores sport. Anne Mette har også oplevet 
at flere kvinder har vist interesse, og er kommet i 
kontakt med hende efter hun har lavet et indslag til 
Dagbladet i Struer. Udviklingskonsulenten har oplyst at 
der eksisterer en brochure udarbejdet af IKC med 
leveregler for krænkelser i foreningslivet, som han vil 
sende til Michael som en PDF så vi kan lægge det ind på 
hjemmeside. DHPU vil have kvinder i fokus i fremtiden.  
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Pkt. Beskrivelse Ansvarlig Deadline 

Ad 5 • Anne Mette og Christopher deltog i DIF kongres, hvor 
der var fokus på verdensmål. Der blev berettet, at det 
var et meget interessant møde. 
 

• Anne Mette deltog i friluftslivs kongres. DOF var meget 
kritisk overfor MBT og hang- og paragliding. Anne Mette 
har været i dialog med Visit Nordsjælland og de 
håndterer konflikter med sommerhusejere. 
 

• Kicker Media har trukket sig fra filmprojektet, til stor 
skuffelse for DHPU. Anne Mette har fundet en anden 
producent som laver reklamefilm. DHPU håber at 
Rasmus vil løfte projektet. Michael forklarer at Ralf var i 
starten meget positiv og indforstået på projektet, det er 
en overraskelse at han trækket sig fra projektet.  
 

• Venskabstræf – gik godt i år med mange gæster.  
 

• Anne Mette har været i kontakt med hendes tildelte 
klubber. PG Nord synes at det er positivt at DHPU vil 
have mere kontakt, mens Albatros og MDK ikke ønsker 
kontakt med DHPU eller deltage i KBI undersøgelsen, 
dette er en udfordring da undersøgelsen både skaber 
værdi i klubben og for forbundet. Vi skal synliggøre 
indsatsen overfor menige medlemmer, samt forbedre 
internt kommunikation. 
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Ad 6  

• Peter og Christopher har i relation til GDPR udarbejdet 
dokumentation og aftaler for DHPU. DHPUs GDPR-
dokumentation er på plads, men vi mangler at 
implementere det vi har skrevet. Vi skal finde ud af 
hvordan.  

o Vi har fået få aftale tilbage, sekretariatet har sat 
krav om,  at den bliver sendt som fysisk brev, 
udviklingskonsulenten vil tale med sekretariatet  
om, at klubberne kan indsende aftale elektronisk 
for at lette arbejdet for klubberne.  

o På fredag den 15.6.2018 vil Michael rykke 
klubberne gennem hjemmeside og Facebook. 
DHPU vil forlænge deadline for indsendelse af 
aftaler med 14 dage og derefter vil vi lukke for 
klubbens adgang til PiA.  

o Peter og Christopher vil mødes og udarbejde 
proceduren for implementering af vores 
persondatapolitik. 

 

• Peter var med til Friluftrådets GF, der var ikke noget af 
direkte relevans for DHPU. 

 

• Peter deltog i et dialogmøde om Stevns klint. Mødet var 
positiv og Stevns Kommune vil gerne hjælpe DHPU med 
at lave facilitetsaftale med lodsejer. Vi blev 
opmærksomme på, at der kan være andre 
organisationer der kan være imod vores tilstedeværelse. 
DHPUs bestyrelse er positiv stemt for at få fleres 
flyvestedsaftaler på plads omkring Stevns – og dermed 
sikre adgang til vores piloter. 
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Ad 7  

• Steen, Bo, Christopher og sekretariatet har afholdt et 
møde vedr. PiA 2.0. Der blev tydeligt at der ikke er 
dokumentation for hvordan systemet er bygget op. Det 
er fordi PiA har været lavet med frivilligt arbejdskraft. 
Derfor har det ikke været samme krav som en 
professionel opgave, for eksempel projektbeskrivelse, 
fastaftaler og deadlines.  
 

• DHPU skal huske at afsætte penge til vedligeholdelse og 
opdateringer. 
  

• Piloterne skal kunne trække deres data ud af PiA så de 
kan beholde det efter DHPU sletter dem jf. GDPR krav. 
Bo vil lave testroller for at teste opdateringer. Steen vil 
spørge i klubberne for at høre om der er fejl eller ønsker 
til systemet. Steen har lavet et excel overblik.  
 

• Data i PiA kunne anonymiseres i stedet for at slettes, 
Steen vil undersøge hvad er teknisk muligt. Christopher 
og Peter vil undersøge om det juridisk muligt.  
 

• Steen har prøvet at kontakte hans tilknyttede klubber, 
det har været svært at få fat i folk. Han fortsætter.   
 

• PG Klubben har afsluttet deres projekt med Køge 
kommune, projektet er gået rigtigt godt og kan give 
anledning til flere aftale med kommunen. 

 

  

Ad 8  

• Essie har ikke været i kontakt til klubberne endnu da han 
har været i udlandet. Han vil gå i gang med det snart.  
 

• Der har være en del arbejde med den nye SAFEPRO – 
Delta og Para samt den nye udgave af DHB. Vi er blevet 
færdige med et udkast til den nye SAFEPRO, som er 
blevet sendt til høring i klubberne. Fristen for 
tilbagemelding er den 20.6.2018. 
 

• Næste weekend bliver udkastet til DHB færdiggjort og 
sendt til høring i klubberne.  
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Ad 9  

• Når man er medlem af DHPU, er man automatisk 

dækket af vores fælles ansvarsforsikring gennem Beta 

Aviation Insurance.  

 

• Forsikring af skolingsskærme: Gennem DHPU får 

klubberne betalt ansvarsforsikring på maks. 2 

skoleskærme således, at personer der deltager i 

introdage er dækket for ansvarsforsikring. Hvis 

klubberne ønsker at få flere skærme forsikret, kan de 

tegne ekstra forsikring på klubbens egen regning (370 

kr.) – DHPU vil hjælpe med processen.  
 

• Bestyrelsen vil stille forslag om egenfinansiering af 

forsikring af skoleskærme til klubkongres og evt. 

budgetmødet. Forslaget er, at klubberne selv skal betale 

for forsikring af skolingsskærme på 370kr om året, per 

skærme, tegnet gennem DHPU.  

  

• DHPU har tegnet køretøjsforsikring på vejne af 2 

klubber, men fremmerettet vil DHPU gerne at klubberne 

selv tegner køretøjsforsikring.  
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Ad 10  

• Steen har erklæret sig inhabil da PG-Klubben hvor han 
sidder i bestyrelsen, har selv indsendt ansøgning til 
fondspulje. 

 

• PG klubben har ansøgt om forhåndsgodkendelse på 
50.000kr.  
 

• Der er uenighed blandt bestyrelsen om grundlaget for 
godkendelse/afslag. Klubbens projekt støtter op på 
DHPUs strategi, fremmer sporten og er indenfor puljens 
formål og ånd. Udfordringen er, at klubben allerede har 
modtaget penge fra Køge Kommune inden afsendelse af 
ansøgning til fondspuljen, som er i strid med DHPUs 
procedure.  

 

• Godkendelse af ansøgning var til afstemning: Michael 
stemt imod, mens Peter, Anne Mette og Essie stemte 
for. Ansøgning blev godkendt, betinget af et nedsat 
beløb pga. klubbens procedurefejl. 
 

• Peter forslår at beløbet blive reduceret til 1/3 af den 
ansøgt beløb (dvs. 16.666kr.) for at sende signal om at 
klubberne fremadrettet skal overholde proceduren. 
Michael undlod at stemme, mens Peter, Anne Mette og 
Essie stemte for at reducere beløbet til 1/3 af det 
ansøgte beløb.  

 

  

Ad 11  

• Essie har erklæret sig inhabil fordi de har selv indsendt 
til ansøgning til fondspuljen. 
 

• Airwave har ansøgt om 50.000kr. Klubbens ansøgning 
lever op til alle rammer for ansøgning til fondspuljen, 
derfor har bestyrelsen forhåndsgodkendt 50.000 kr til 
det ansøgte projekt.  
 

  

Ad 12  

• XC-Sjælland har ansøgt om 40.000 kr. Klubbens 
ansøgning lever op til alle rammer for ansøgning til 
fondspuljen, derfor har bestyrelsen forhåndsgodkendt 
40.000 kr til det ansøgte projekt.  
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Ad 13  

• De to ansøgning for støtte til mentorordning fra PG-
klubben skal håndteres af eliteudvalg.  
   

  

Ad 14  

• Årshjulet – der er et bestyrelsesmødet på Venø den 
18.7.2018, mødet afholdes sammen med cheferne.  
 

• På torsdag 14.6.2018 er der strategi evalueringsmøde 
med Jon, vores DIF-konsulent.  

 

• Den 19.7.2018 afholder DSvU, DHPU og DFU et møde 
vedr. DIF bestyrelsens besøg til Lindtorp – vi vil gerne 
stille op med alt der kan flyves. DIF er blevet inviteret til 
den 1.9.2018. Andre interessanter (Struer kommune, 
Holstebro Kommune) har også mulighed for at deltage. 
Samarbejde og økonomi om Lindtorp skal også tages op 
under mødet. 

 

• Der afholdes færre møder i sommerferieperiode. 
Udviklingskonsulenten holder ferie uge 26-27. 
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Ad 15  

• DHPU er igen inviteret til at deltage i Swoop i 
København. Swoop er en god mulighed for at 
promovere vores sport, men kun hvis vi kan finde 
frivillige. Vi vil gerne deltage med en PR-stand – Steen er 
tovholder for den del. 
 

• Der er mulighed for at lave opvisningsflyvning til Swoop 
– der er en udgift (ca. 20.000kr) forbundet med acro 
pga. vi skal hente kompetente acropiloter fra udlandet. 
DHPU vil gerne deltage – Essie er tovholder på den del. 
 

• DHPU vil stille noget krav til Swoop: 
- Alt undtaget transport af piloter til opvisning og 

DHPUs frivillige betaler swoop for.  
- DHPU skal selv kunne bestemmer vores rammer, 

således at det ikke gå udover vores frivillige.  
 

• Struer vil også gerne lave et luftsports event (11.8.2018), 
i samarbejde med Swoop. Struer kommune vil gerne 
have at vi deltager i en arbejdsgruppe og bidrager til 
eventet. Her vil Struer kommune gerne afvikle opvisning 
over Struer havn for eksempel, et PPG-race eller acro 
show. P.t. har Anne Mette kontakten til kommunen i 
forbindelse med forankring i DHPU, men det forventes, 
at den lokale klub løfter opgaven supporteret af DHPU. 
 

Steen  
 
 
 
 
 
 
Essie 

 

Ad 16  

• Onsdag den 18.7.2018  
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Ad 17  

• Uddannelsesudvalg har, i forbindelse med en 
arbejdsweekend været ude og spise.  
Uddannelseschefen har indberettet godtgørelse der 
inkludere mad for et af udvalgsmedlemmernes kone. 
Bestyrelsen er mener ikke, at DHPU skal ikke betale for 
konens mad. Der blev dog besluttet, at der i løbet af året 
bør være et arrangement for ledsagere, da disse i høj 
grad har en omkostning ved det frivillige arbejde. 
  

• Skal der tilbydes SIV og acro i Danmark? Emnet tages op 
til næste bestyrelsesmødet, når materielchef er med. 
DHPU vil høre klubberne om der er interesse i at der er 
SIV og Acro i Danmark. 
 

  

 


