
Dagsorden 
 

 
Mødested Dato Dato for referat Godkendt 

Idrættens Hus 17. august 2019 2 8.10.2019 

Mødetype Referent Bilag 
Fysisk Christopher Furlan Se mødepakken 

Deltagere  Fraværende Mødestart 

Michael E. Bach-Olesen Anne-Mette Bjerregaard 09.00 

Steen B. Poulsen Mødeslut 

Peter Starup 14.00 

Christopher Furlan 

Tim G. Møller 

 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat 

3. Valg af referent 

4. Introduktion/Konstituering  

5. Status på ansvarsområder 

6. Status økonomi 

7. Gennemgang af indkomne tilbud på e-læringsplatformen 

8. TBBST - struktur på kommunikation 

a. Direkte kontakt mellem klubber og Styrelsen 

9. Hangglider håndbogen  

10. Opvisningsudvalg - systematisering 

a. Status på årets events (Anne Mette)  

11. Konflikter 

a. Nordkysten 

b. Krik Vig 

12. Flyvestedsdatabase 

a. Oplæg fra Peter 

13. Reduceret kontingent 

14. Optræksbåd 
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15. Strategi - Roadmap 2021 

16. Kommende aktiviteter 

a. Klubleder Kongres 

b. Budgetmøde 

17. Godkendelse af dato for næste møde 

18. Evt. 

 
 
 
Pkt. Beskrivelse Ansvarlig Deadline 

Ad 1 Godkendt  

Ad 2 Godkendt 

Ad 3 Christopher Furlan 

Ad 4 Michael Introducerer Tim til: 

- Klub kontakter (den på hjemmeside er godkendt) 

- G-Suit 

- Kalender (events som feeder til DHPUs hjemmeside) 

- Ansvarsområder  

Ad 5 MO 

- Michael har talt med IKC som er glæde for digitale beviser, 

men stadigvæk har udsteder plastiske korter 

- Har godkendt udviklingskonsulentens barsel i jan. feb marts 

2020 

- Uddannelseschef har godkendt udviklingskonsulentens ny 

title: udviklings- og uddannelsesleder 

- Har ikke besøgte nogle klubber endnu 

- Indtryk af at Flyvechef har gør sit arbejde 

- EHPU’s management group er en positiv udvikling 

- Michael skal til DIF’s formandsmøde i September 

- Michael er blev formand for KDA og Sportslicens system 

fungerer, der er endeligt styr på KDAs økonomi og regnskab 

- Forsikring, DHPU vil undersøge om vi kan få en alternative 

forsikringsaftale til Beta-aviation som har økonomiske 

problemer  

PS 

- Der har været sommerferie 
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Tim  

- Der har været sommerferie 

SP 

- Steen har været i dialog med Parafun, om en fælles tur 

til Alperne til at Thermikmessen i Stuttgart 2020. DHPU 

synes det er en god idé og vil gerne understøtte 

projekter 

- Optrækspladser - ikke så meget har sket i 

sommerperioden, men der skal afholdes et møde i 

efterår. Den eneste som ikke har meldt til er 

PG-Tølløse, Tim vil kontakte PG-Tølløse og prøve at 

indgå i dialog med klubben om at komme med i 

processen 

- Materielchef - Tim er i fuld gang og er i gang med at 

udarbejde tekst til BL 9-5, Arne S er komme med i 

ordning og er i gang med at rekruttere flere. Arne T. er 

også kommet tilbage i ordningen 

- FAI - Ikke så meget 

- PiA system - Ikke så meget over sommer. Men der er 

ansat en danske udvikler til PiA 2.0. Der er ambitioner 

til at starte testing af systemet her til efterår 

 

Ad 6 Status på økonomien: 

- Michael gennemgik regnskab og økonomien gå som 

forventet 

 

Ad 7 E-læring: 

- Bestyrelsen har være meget opmærksom på 

good-governance og har sendt opgave ud til udbud tre 

gang med en forlænget deadline. Den eneste tilbud er 

kommet fra en kvalificeret person som er sidder i 

bestyrelsen - Formanden udarbejde et notat om 

e-læring og good-governance og sende det via DIF for 

at sikre os at vi har gjort det som vi skal 

- Steen præsentere tilbud til bestyrelsen 

- Steen er inhabile og har fysisk forladt mødet 

- Bestyrelsen stemmer for at Steen få opgaven og 

orientere Steen om vi acceptere den  
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Ad 8 TBBST: 

- Klubberne har sætte ting i tiltag uden om DHPU som 

har skabt forvirring og ekstra arbejde for DHPU 

- Emner bliver taget op til vores årligt mødet med TBBST, 

alt skal igennem DHPU på et eller andet måde. Chris vil 

udarbejde et nyhed med retningslinjer til hvordan vi 

samarbejde og kommunikere med TBBST 

Ad 9 HG håndbog: 

- MDK vil hjælpe bestille bøgerne til XC-Sjælland som vil 

skal selv hente 

Ad 10 AM er ikke til mødet og dermed bliver punkt taget op til næste 

bestyrelsesmødet 

Ad 11 Konflikter: 

a. Nordkysten 

På baggrund af politiet, afholde mødet med Politiet, 

TBBST og Airwave. Der bliver lavet en joint-venture om 

information vedr. vores flyvning og hvad vi må og ikke 

må. 

b.  Krik Vig  

Am taget det op til næste mødet  

Ad 12 Flyvestedsdatabase: 

- Peter har været i dialog med Xombat.  

- Lodtrækning om DHPU-jakke for "Meld et flyvested" 

vundet af Michael Andersen 

- Oplæg til funktionalitet og indhold af 

"Flyvestedsdatabase" givet af Peter Starup til 
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bestyrelsen. Peter fik ok til at gå videre af det spor som 

blev præseneter. 

 

Ad 13 Reduceret kontingent: 
- Airwave har kommet med en forslaget vi reduceret 

kontingent. Bestyrelsen skal kunne bedre forstå 
hvordan kontingent reduktion vil hænge sammen med 
fastholdelse, dermed vil emnet tages op til 
klublederkongres.  

Ad 14 Optræksbåden: 

- Mangler en afregning.  
 

Ad 15 Road map strategi 2021: 
- Vi skal lave en ny strategi. Det bliver ikke så kompleks 

denne gang fordi vi ved hvad virker og ikke virker. Der 
vil også komme noget fra DIF. Der vil komme en proces 
som vil skal igennem.  

Ad 16 Kommende aktiviteter 

a. Klubleder Kongres  

- Michael vil gerne have inputs til weekenden (fx, workshops 

om skolingsgebyr, konflikter, flyvestedsinfo 

(flyvestedskoordinator) osv.) 

b. Budgetmøde 

- Der kommer en indkaldelse til bestyrelsen til et mødet om 

budgettet før budget mødet.  

Ad 17 Godkendelse af dato for næste møde: 8 okt. kl 19.30 på meet. 

Ad 18 Evt.  
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