
Dagsorden 
 

 
Mødested Dato Dato for referat Godkendt 

Idrættens Hus 1. marts 2019 1. marts 2019 

Mødetype Referent Bilag 
Bestyrelsesmøde Se mødepakken 

Deltagere  Fraværende Mødestart 

Michael E. Bach-Olesen 18.30 

Steen B. Poulsen Mødeslut 

Peter Starup 22:45 

Anne-Mette Bjerregaard 

Michael Essie Saadi 

Christopher Furlan 

 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat 

3. Valg af referent 

4. Status på ansvarsområder 

5. Portrætfilm til Danske Spil 

6. Årsrapport v. Michael Bach-Olesen 

7. IKC fundraising v. Michael Bach-Olesen 

8. Åbning af strategiaftalen med DIF v. Christopher Furlan 

9. Optræksmaterialet - indkomne bud 

10. Motorforsikring v. Christopher Furlan 

11. CIVL - fremtidig repræsentation 

12. Prisen for VFR-prøver som afholdes i DHPU-regi. 

13. Kommende aktiviteter 

a. Repræsentantskabsmøde 

14. Godkendelse af dato for næste møde 

15. Evt. 
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Referat 
 

 
 
 
 
 
Pkt. Beskrivelse Ansvarlig Deadline 

Ad 1 Godkendt 

Ad 2 Godkendt 

Ad 3 Christopher Furlan 

Ad 4 Michael: 
- Topleder kongres i Herning. Fokus på strategi 

implementering. 
- Forberedt regnskab med DIF-økonomi.årsregnskab er 

godkendt uden anmærkninger. 
- Mødt med sekretariatet, de har fået en ny printer til 

flyve beviser som erstatter den gammelt som gik i 
stykke. 

- KDA-regi Steen er også med i KDA-bestyrelse og 
deltager i EAS. 

- Har forbedre muligheder på hjemmeside.  

Essie: 
- Ny håndbog er nu på plads. 
- Møde med TBBST som gav os en bedre forståelse af 

deres organisation og den måde vi kan samarbejde. Her 
var mulighed for en ny BL 9-5 diskuteret og der er en 
mulighed. Udstyr er ikke nødvendigvis TBBST som er 
ansvarlig for alt som foregår i DHPU andre 
styrelser/myndigheder kan også have aktie i vores 
aktiver. 

Peter: 
- Dispensation til fredning af Stevns er blev sendt ind til 

Fredningsnævnet (Østsjælland). De har meldt tilbage at 
der var ikke på deres bord, og dermed har 
fredningsnævnet blev sendt til til nævnets hus. Der 
kommer en møde hvor vi kan kommer med vores sage.  

- NS har opkrævet 10.000kr for at kunne benytte 
startsted ved Møn. Vi har svaret men ikke har hørt fra 
NS siden. 

Steen: 
- Steen er kommet ind i KDAs bestyrelsen. 
- Deltog i EHPU-møde i Madrid. Der er kommet en 

styringskommittee, som bestå af andre forbund 
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herunder DHV, BHPA, HFFA, og SHV. Der er også 
kommet en ny Generalsekretær fra Slovenien. 

- Optrækspladsmøde-Øst, Airwave, PG Klubben og 
XC-Sjælland deltog samt opbakning fra Valhalla 77. 
PG-Tølløse deltog ikke. Formålet med mødet er at 
understøtte udvikling af optræks faciliteter og 
samarbejde mellem klubber således at alle kan få 
adgang til optræk. 

- Fortsætter arbejdet med PiA 2.0 
- Michael, Christopher og Steen tager teori e-læring op 

efter rep.møde. 
- Der kommer et bestyrelseskursus den 9.3.2019, som 

Steen har arrangeret.  
 

Anne-Mette: 
- Arbejder stadigvæk på Krik Vig konflikt i håb at vi kan få 

lov at fortsætte med vores flyvning.  
- Deltog i Parafun 2.0 - en revision af klubben og klubben 

er i gang med at genopfriske.  

Ad 5 Vi er blev kontaktet af Dansk Spil. De vil gerne lave en film af 
de nichesport de støtter.Michael vist et eksempel film. 
Anne-Mette vil sætte proces i gang. 

Ad 6 Der er under på 105.000kr. ingen anmærkninger fra revision. 
Den bliver præsenteret til repræsentantskabsmødet.  
 

Ad 7 Der vil koste 15.000kr om året at være med, og man forpligtet 
sig til min. 2 år. Bestyrelsen støtter projektet. 

Ad 8 Bestyrelsen godkender ændringer 

Ad 9 Valhalla 77 har bud 51.000kr på båden og DHPU modsiger 
handlen.  

Ad 10 Alle klubber skal selv tegne en motoransvarsforsikring hvis de 
ønsker det. DHPU vil opfordre klubber til at undersøge og få 
styr på deres udstyr og dækning, og oplyser deres spilføre om 
klubbens dækning. 

Ad 11 Henrik Strandgaard er en oplagt kandidat. Bestyrelsen vil snak 
med ham. 

Ad 12 Prisen bliver sat til 500 kr. pr. prøve. 
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Ad 13 - Der kommer et nyt bestyrelsesmedlem. Alt er klart og 

stemme er talt op. 

- Bestyrelsen vil gerne opfordre klubberne til at 
overholde krav stillet af DHPU’s vedtægter at klubben 
skal forud for rep.mødet indkalde medlemmer til et 
møde. 
 

- I år har der været få tilmelding, vi vil gerne se om vi kan 
motivere flere til at deltage næste år. 

- Bestyrelse afholde i kort møde en halv time før. 
 

- Budget er godkendt på forhånd til budgetmødet. 

Ad 14 2.3.2019 

Ad 15 - Signaturfelt på DHPU mails følge ca. ⅓ af skærme. 
Michael vil kigge på det. 
 

- Michael vi kigge på optimere mailflow  
 

- Anne-Mette og Christopher starte en 
kommunikationsstrategi efter rep.mødet. 

- Et sag er kommet videre fra A+O udvalg til DIFs 
appelinstans. 

- Essie har en bilag som er ikke blev godkendt. Problem 
er at bilag er indberettet i 2018 med den forkerte 
skabelon, men den ny korrekt bilag var indsendt efter 
deadline og dermed ikke kunne komme med på 2018’s 
regnskab. Bestyrelsen derfor godkende bilag.  
 

- Essie vil gerne få opklaret en tidligere 
mailkorrespondance fra Michael. Korrespondance blev 
opklaret.  

Ad 16 

Ad 17  
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