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Mødested Dato Dato for referat Godkendt 
Google Meet 5-4-2020 5-4-2020 

Mødetype Referent Bilag 
Bestyrelsesmøde Christopher Furlan 

Deltagere  Fraværende Mødestart 

Michael Bach-Olesen 19:30 

Peter Starup Mødeslut 

Steen Poulsen 22:00 

Arne Staun Sørensen 

Jesper Eybye 
Christopher Furlan 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat 

3. Valg af referent 

4. Orientering af flyvstedsdatabase 

5. Orientering omkring corona situationen og de andre luftsportsforbund 

6. Behandling af sag fra undersøgelseskommission (Udsættes til næste møde) 

7. Behandling af indkomne forslag til fondspuljen (Udsættes til næste møde) 

8. Kommunikationsplan 

9. Årshjul 2020 

10. Konstituering af ansvarsområder - se bilag  

11. Relationsklubber  

12. Kommende aktiviteter 

a. Optagelser af video (Jesper) 

13. Godkendelse af dato for næste møde 

14. Evt. 
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Pkt. Beskrivelse Ansvarlig Deadline 

Ad 1 Dagsorden er godkendt 

Ad 2 Referatet er godkendt 

Ad 3 Christopher Furlan 

Ad 4 Orientering af flyvstedsdatabase: 

Peter præsenteret progres med udvikling af 

Flyvstedsdatabasen. Pt. er der lidt test data lagt ind i 

databasen. Logind funktion er også udviklet. DHPU vil gerne 

har et samarbejde med PiA 2.0. det bør være muligt. 

Ad 5 Orientering omkring corona situationen og de andre 

luftsportsforbund: 

DHPU følge DIF og regerings anvisninger, der gøre DFU og 

DSvU. 

Ad 6 Behandling af sag fra undersøgelseskommission  

I forbindelse med en nedgradering af piloter fra Airwave, har 

DHPU modtage en klage fra to ud af de fire nedgraderet 

piloter. I forbindelse med klagen har DHPU oprettet en 

Undersøgelseskommission for at undersøge om de 

pågældende piloter har overtrådt DHPU bestemmelserne og 

om Airwave må nedgradere piloter udenfor 

fornyelsesperioden. Det bemærkes at piloterne ikke har haft et 

gyldigt flyvebevis under hændelsen.  

- Groundhandling - Bestyrelsen vurderer at hensigten var 

at flyve og ikke groundhandler. 



Dagsorden 
 

3 

- DHPU’s bestyrelse mener at de to gældende piloter er 

underlagt DHPUs bestemmelserne. Det er baseret på at 

de var medlemmer af en DHPU klub og del af et 

skolingshold, og har været medlem både før og efter 

hændelsen.  

- DHPU’s bestyrelsen finde at Airwave har ikke ret til at 

nedgradere piloter uden for fornyelse perioden. 

- DHPU’s bestyrelsen vil nedgradere piloternes ratinger 

til SafePro-Para trin 2, i henhold til anbefalinger i 

Undersøgelseskommissions rapport.  

Ad 7 Behandling af indkomne forslag til fondspuljen (Udsættes til 

næste møde tirsdag efter påske) 

Ad 8 Kommunikationsplan 

Christopher præsenterer kommunikationsplan for 2020.  

Ad 9 Årshjul 2020 

Michael præsenterer årshjul for 2020. Årshjulet 2020 er 

kraftigt påvirket af CORVID-19. Datoer for budgetmøde 13-15 

november 2020. 

Ad 10 Konstituering af ansvarsområder - se bilag 

Ad 11 Relationsklubber - se bilag  

Ad 12 Kommende aktiviteter 

a. Optagelser af video (Jesper) 

KDA - Online repræsentantskabsmøde, andre møder er pt. 

udskudt til efter CORVID-19 

Ad 13 Næste møde 

14 april kl 19.30 - til behandling af ansøgninger til  fondspulje  
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Ad 14 Evt.  

Tailor (PiA 2.0) er færdig, og Steen og Christopher har fået 
adgang - Michael giver en rundvisning. 
DHPU tøj skal bestilles igen. Michael stå for det. 

DHPU er bagud med referater, det skyldes at Christopher har 
været på barsel. Godkendte referaterne blive lagt ind på 
hjemmesiden hurtigst muligt. 

Ad 15 

Ad 16 

Ad 17 


