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Mødested Dato Dato for referat Godkendt 

ODEON - Odense 14/11-2021 14/11-2021  

Mødetype Referent Bilag 

Budgetmøde for Budget 2022 Gustav Scheel Bech – 

Airwave 

 

Dirigent Lars Thomsen - 

Vingesus 

 
  
 
 
 

Deltagere  Fraværende Mødestart 

  10.00 

  Mødeslut 

  13.30 

 

Dagsorden 
 

1. Fremlæggelse af dagsorden 

2. Valg af dirigent 
3. Valg af referent 
4. Godkendelse af udsendelse af budget og forslag 
5. Gennemgang af forudsætninger for budget 
6. Bestyrelsens budgetforslag 
7. Indkomne forslag til afstemning 
8. Tilretning af budget 2022 
9. Afstemning endeligt budget 
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Pkt. Beskrivelse Ansvarlig Deadline 

1 v/Sanne Røhe   

2 Lars Thomsen Vingesus valgt enstemmigt   

3 Gustav Scheel Bech valgt enstemmigt   

4 Anmærkninger diskuteret. DHPU bør gøre regler vedrørende 

stemmeret/mandat mere klart ved indkaldelse og i vedtægter. 

Stemmesedler uddelt. Udsendelse af budget og forslag 

godkendt 

  

5 Budget ender på minus for 2022. Strategiarbejdet 2022-2025 

vil forhåbentlig give synergieffekt over tid. Vi ønsker nye 

tiltag på tværs af klubber. 

  

6  

Bestyrelse fremlægger og repræsentanter kommenterer/giver 

forslag til bestyrelsens videre arbejde 

 

 

Gode pointer for de ændringer der er i 2022 budget ift. 2021: 

• Ny udviklingskonsulent til løn 420.000, hvoraf disse 

penge kommer direkte fra DIF’s udviklingstilskud. 

• Reduktion af kørsels- og rejseudgifter, da Corona-

pandemien har muliggjort online-møder i større 

omfang. 

Ved Tailor implementering skal der i DHPU-bestyrelsen tages 

højde for hvad de fremtidige drifts/support omkostninger 

kunne være, således at vi på forhånd kender de udgifter som 

det ellers gratis system kunne medføre. 

 

Synliggørelse af de forsikringer som DIF dækker. Rekvirere 

brochure til klubber. Er synliggjort på DHPU hjemmeside 

under forsikringer. Der ønskes en bedre oversigt fra DHPU-

bestyrelsen. 

 

Flyvfrit.dk er den separate markedsføringskanal for sporten. 

Der er afsat flere penge til at hjælpe klubberne til at 

markedsføre sporten hvis de ikke kan løfte den opgave så godt 

hjemme. 

 

 

Udviklingskonsulenten vil kunne hjælpe klubberne ved at 

søge fondspuljer.  

 

Opfordring til klubberne om at uddybe og bidrage til 

flyvestedsoversigten, således at vores samarbejde med 

myndigheder kan blive godt. Droneflyvning er hurtigt på vej, 

så vi skal kunne omdirigere trafikken ved at synliggøre vores 

Bestyrelse/ko
nsulent 
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flyvesteder. DHPU-bestyrelsen opfordres til at kommunikere 

ud til klubberne evt. med nogle af de eksterne 

kommunikationsmedlemmer. Hvert bestyrelsesmedlem i 

DHPU har 3 klubkontakter som de her skal gøre brug af for at 

sørge for at bidrage. 

 

 

7 Forslag 1 

 

50.000 Afsat til konkurrence- og eliteudvalget. (IKKE 

GODKENDT) 

• Det er en opfordring at der arbejdes med at lave et 

aktivitetsudvalg i stedet for et konkurrence- og 

eliteudvalg. Herfra kan breddefremmende aktiviteter 

beskrives bedre inden budgetmøde. 

• 10 stemmer for oprindeligt forslag. 14 stemmer imod 

oprindeligt forslag. 

• Ændringsforslag fra Steen Poulsen = 15.000kr. allokeret 

til piloterne der deltager i FunCup2022.  

• 8 stemmer for ændringsforslag. 13 stemmer imod 

ændringsforslag. 

 

Forslag 2 

 

Acro-Camp 16.000 for at fremme Acro-disciplinen i 

Danmark. (IKKE GODKENDT) 

• 4 Stemmer for. 19 stemmer imod. 

 

Forslag 3 

 

Tilskud på 5.000kr. til venølejr. (GODKENDT) 

• 30 stemmer for. 0 stemmer imod 

 

Forslag 4 

 

Besparelse af mødeudgifter ved afholdelse lokalt i 

klublokaler. (IKKE GODKENDT) 

• Der stemmes om at bestyrelsen skal kigge videre på 

Lars Funders forslag. 

• 1 stemme for. 29 stemmer imod. 

 

Forslag 5 
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60.000 afsættes til posten klubrelationer. (Oprindeligt 

foreslag IKKE GODKENDT) 

• Ændringsforslag: Der afsættes 60.000kr. i budgettet til 

at opbygge og styrke klubrelationer og sociale 

aktiviteter som går på tværs af klubber. Arrangementer 

skal være åbent for alle og foregå i Danmark. Indkomne 

forslag sendes til bestyrelsen som løbende behandler 

forslagene. (GODKENDT) 

• 24 stemmer for. Flertal vedtager foreslaget. 

 

8 Budget tilrettet i henhold til afstemning    

9 Budget godkendt og vedtaget  

 

Bestyrelsen takker deltagerne for god ro og orden og 

konstruktive input  

  

 


