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Mødetype Referent Bilag 
Google Hangout Meeting Christopher Furlan Se mødepakken 

Deltagere  Fraværende Mødestart 

Michael E. Bach-Olesen Tim G. Møller 19.00 

Steen B. Poulsen Mødeslut 

Peter Starup 20:45 
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Christopher Furlan 
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Referat 
 

 
 
Pkt. Beskrivelse Ansvarlig Deadline 

Ad 1 Godkendt 

Ad 2 Godkendt 

Ad 3 Christopher Furlan 

Ad 4 Status på ansvarsområder: 

MO:  

- Møde med DSvU og DFU vedr. samarbejde omkring 

brug af optræksplade.  

- Alle er enig om at der skal være mere samarbejde. 

Møde i Friluftsrådet, Hans Christian levine blev valgt til 

formand. 

- Evalueringsmøde med DIF. Vores tidl. DIF konsulent har 

stoppet, derfor fik vi møde med DIFs udviklingschef. Vi 

var grøn på alle spor, og brugt lejlighed at snakke 

facilitets udfordringer. Hun synes at KBI var 

interessante samt at hun kunne se ændringer til spor 3 

var enig. Derfor er kommune samarbejdsaftaler er nu 

fjernet fra strategien. 

AM: 

- Har lavet en masse koordinationsarbejde vedr. Struer 

Aktion Sport Festival. Der har været udfordringer med 

opvisningsleder. Michael fra Swoop vil løfte opgaven. 

Datoet for festival har været flyttet til et tidspunkt som 

konflikte med folks ferie, som gør det svært at få 

frivillige til at hjælpe løfte opgaven. 

- Har været i kontakt af en journalist og fik lavet nogle 

billeder af flyvning.  

- AM fortsætte med at arbejde på at få Krik Vig 

genåbnet. 

- Har været i kontakt med PG-Nord og vil besøge klubben 

i nærmeste fremtiden. 

PS: 

- SP og Peter samt Dorthe fra DIF deltog i  gennemgang 

af fredning på Stevns. Der vil gå mindst 1 måned før vi 

høre fra Nævnets Hus. Pt. har vi ikke få lov fra 

grundejer til at starte ved Højrup Kirke. 
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SP:  

- Begyndte dialog om en optræksprojekt for Sjælland 

med XC-Sjælland, Airwave og PG-Tølløse. Mål er at få 

flere baner, spil og dermed flyvninger. Der kommer et 

nyt møde igen om efterår. 

- E-læring, SafePro modul 1: Materiel er lavet. Slides er 

lavet og speak er optaget og så vil komme speak på. 

Der skal os være sat i udbud. Hvis der ikke kommer 

noget bud så fortsætte vi. 

- Sponsor aftale med Thomas er på plads. Han deltager i 

X-alps og DHPU har fået logo på hans glider. Thomas vil 

komme med i K+E udvalg og sætte fokus på hike & fly. 

- Baptist har fået lov til at komme på instruktørkursus og 

en dispensation for at komme på seniorinstruktør 

uddannelse for at sætte gang i acro.  

- FAI har ledig stilling til vice president.  

- PiA 2.0, der er fandt en front-end udvikler. 

- Steen har ambitioner at lave klubbesøg med de Jyske 

klubber i forbindelse med tur til Venø. 

- Optræksbåden er blev udlånt til Valhalla.  

 

Ad 5 Fokus på konflikt på Nordkysten: 

- Vi afventer svar fra TBBST vedr. brevet fra Politiet.  

- GoPro kamera kan være problematisk - vi skal orientere 

vores medlemmer om loven og problematik. 

- Vi må benytte strand til at starte og land og flyve langs 

skrænt. 

Ad 6 Flyvestedsdatabase: 

- Der har været indberettet flyvesteder fra klubberne 

men vi mangler flere.  

- Peter laver en lodtrækning. 

- Alle undersøger muligheder for hvilke platform vi skal 

bruge. 

- Udviklingskonsulenten sender projektbeskrivelse til 

Peter 

 

Ad 7 E-læringsplatform: 
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- SP ønsker bedre dialog med DIF omkring forbedring af 

udvikling af platformen. Vi skal forsøge at høre om vi 

kan møde over kaffe komme med forslag. 

 

Ad 8 Barselsplaner: 

- Christopher tager barsel i januar, februar og marts 

2020.  

Ad 9 Udviklingskonsulentens titel: 

- Formanden kontakte DIF og Cheferne. 

- Ønsket title hedder Udvikling- og Uddannelsesleder/ 

Education and Development Manager 

Ad 10 Optræksbåd 

- Udlånt til Valhalla.  

Ad 11 Kommende aktiviteter: 

- Michael skal til Arnborg og kan tage DHPU-telt og PR 

materiale med til Struer. 

- Vi afventer en endelig afgørelsen om Pylon race kan 

afvikles til aktion sport festival. 

 

Ad 12 Godkendelse af dato for næste møde: 

Afholdes den 17.8.2019 i Brøndby Kl. 19  

Ad 13 Evt: 
- Kommunikationsstrategi er meldt 
- Vi kigge rpå en pragmatisk løsning til folk som oprette 

en profil i Parasport i stedet for Hang/paragliding. 
 

Ad 14 

Ad 15 

Ad 16 

Ad 17 
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