
Dagsorden 
 

 
Mødested Dato Dato for referat Godkendt 

Odeon 30 nov. 2018 30. nov. 2018 

Mødetype Referent Bilag 
Casual Meeting  Se mødepakken 

Deltagere  Fraværende Mødestart 

Michael E. Bach-Olesen  20.30 

Steen B. Poulsen  Mødeslut 

Peter Starup  

Anne-Mette Bjerregaard  

(Allan Dige)  

 

 

 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat 

3. Valg af referent 

4. Status på ansvarsområder 

5. Status på Klubleder Kongres 2018 

6. Lønforhandling med udviklingskonsulenten 

7. Budget 2019 

8. Henvendelse fra Per Sidor vedr. betaling af reparation af skærm 

9. Henvendelse om sponsorat 

10. Købstilbud på optræksbåd fra Valhalla 77 

11. Vedtægtsændringer  

12. Kommende aktiviteter 

13. Godkendelse af dato for næste møde 

14. Evt. 
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Referat 
 

 
 
Pkt. Beskrivelse Ansvarlig Deadline 

Ad 1 Dagsorden er godkendt  

Ad 2 Referatet er godkendt  

Ad 3 Anne-Mette er valgt  

Ad 4 - Vi skal stadig benytte IPPI kort lidt endnu grundet nyt 

re-design af kortstrukturen  og  PIA systemet. 

Medlemmerne får tilbud om at få et nyt IPPI kort  kvit 

og frit.  

- Der arbejdes på et informationsmateriale til 

gæstepiloter. Materialet udarbejdes i samarbejde med 

TBST.  

 

 
 

Ad 5 - Michael orienterer om dagens forløb for den øvrige 
bestyrelse.  

- Samtlige bestyrelsesmedlemmer fortæller hver især 
omkring deres ansvarsområder.  

- Workshop om gæstepiloter. 

 

Ad 6 - Michael tager sig af forhandlingerne med 
udviklingskonsulenten ud fra de rammer, der er fastsat 
af bestyrelsen. (+4% samt et danskkursus)  

 

Ad 7 - Der er mange usikkerheder forbundet med budgettet.  
- I det kommende budget, budgettere vi med et 

underskud på ca. 240.000. Underskuddet skyldes, at vi 
bruger nogle penge i 2019, som vi reelt set har fået i 
2018. Det betyder faktisk, at der mere eller mindre er 
balance set over de to år.  

 

Ad 8 - Vi har besluttet ikke at betale for reparationerne af 
skræmen. Vi vil dog fremadrettet overveje at tilbyde 
Per  
Sidor et honorar for det arbejde, som han udfører for 
DHPU.  

 

Ad 9 - indtil videre afviser bestyrelsen Babtiste’s anmodning 
om et sponsorat i 2019. Vi vil dog fremadrettet evt. 
gerne have et samarbejde med ham. Vi inklinerer  til en 
dialog om dette i Idrættens Hus  i foråret.  

 

Ad 10 - Vi afviger ikke fra den proces, der er iværksat. Døren 
holdes dog åben for en dialog. Båden sættes til salg 
internt i første omgang. Steen formulerer et brev til 
Valhalla, hvor han meddeler om bestyrelsens 
beslutninger. 
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Dagsorden 
 

Ad 11 - Michael lægger en ændringsmatrice ind i 
bestyrelsesdrevet, hvor vi kan komme med forslag til 
ændringer. I bestyrelsen bør vi fremadrettet 
konstituerer os med en næstformand.  

 

Ad 12 -   

Ad 13   

Ad 14   

Ad 15   

Ad 16   

Ad 17   
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