
Dagsorden 
 

 
Mødested Dato Dato for referat Godkendt 

Mødetype Referent Bilag 

Deltagere  Fraværende Mødestart 

Mødeslut 

 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat 

3. Valg af referent 

4. Status på ansvarsområder 

a. Tailor (Orientering) 

b. Stevns (Orientering) 

c. Flyvestedsdatabase (Orientering) 

i. Nedsættelse af digitaliseringsudvalg 

5. Gennemgang af ansøgninger til fondspuljen 

6. Hike n’ fly / acro 

7. N-Beg kursus til sikkerhedschef 

8. Gennemgang af revision/økonomi 

9. Kommende aktiviteter 

a. Repræsentantskabsmøde 

i. Kandidater 

b. Møde mellem grundejere, TBST, Nordsjællands Politi og DHPU 

10. Godkendelse af dato for næste møde 

11. Evt. 
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Referat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pkt. Beskrivelse Ansvarlig Deadline 

Ad 1 Dagsorden er godkendt 

Ad 2 Referatet er godkendt 

Ad 3 Valg af referent: Peter Starup 

Ad 4 Tailer: 
Tailor er navnet på “PIA 2.0” 
Michael viste enkelte skærmbilleder 
Michael: Test kan formodentlig påbegyndes ultimo marts 2020 

Stevns: 
Stadig ingen afklaring fra Nævnenes Hus 
Diskuterede om ikke vi skulle bede om foretræde på “Selskabet
Højeruplund” bestyrelsesmøde for at tale vores sag omkring 
tilladelse til brug af deres arealer ved start og landing. 
Argumenter som “køb af parkeringsbilletter”, brug af 
traktørstedet vil nok hjælpe på forståelse 
***** 
Tillægsinfo: Jeg (Peter) har netop forsøgt at blive medlem af 
foreningen gennem deres hjemmeside 
(https://højeruplund.dk/)... der er dog noget teknik som driller 
men har kontaktet formanden 
***** 

Flyvestedsdatabase: 
Peter orienterede kort om at han havde tiltro til nogle 
muligheder hos en WEB-udvikler som Peter arbejder samme 
med (og som ovenikøbet er Paraglider som skal “igang igen”) 

Ad 5 Steen vil levere oplæg til fordelingsmodel og deadline for 
ansøgninger sættes til 3. april 2020 

Ad 6 Beløb diskuteret frem og tilbage. Beslutning blev: 
Hike&Fly: 2189,- kr per person dog maks 19.332,-  (=15pers) 
Acrocamp: 2112,- per person dog maks 16.896,- (=8 pers) 

Steen 

Ad 7 Længere snak frem og tilbage omking hvem og hvor mange. 
Beslutning blev at Michael skal tage kontakt til DSVU omkring 
kursus for flere DHPU medlemmer 

Michael 

Ad 8 Regnskabet er godkendt af E&Y med enkelt note som Michael 
forklarede betydningen af. 
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Dagsorden 
 

Ad 9 Repmøde: Michael orienterede om at Thomas fra DIF havde 
indvilget i at fungere som dirigent. 

Ad 10 Næste Bestyrelsesmøde: ???? 
 

Ad 11 Evt: 
Michael orienterede kort om uheldig sag mellem nogle 
piloter og Airwave. Sagen overdraget til Sikkerhedschefen 
(Allan Dige) som har nedsat en undersøgelseskommission. 
 
Møde mellem enkelte grundejere, TBBST, Politi samt DHPU: 
Mødet er planlagt til 7. maj kl 15 på Københavns Universitet 
hvor Sten deltager. 
 
Arbejdsskadesag synes ved en fejl at have rundet DHPU. 
Michael har afvist sagen 
 

Ad 12  

Ad 13 

Ad 14 

Ad 15 

Ad 16 

Ad 17 
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