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Deltagere  Fraværende Mødestart 
Sanne Røhe  20.00 
Peter Starup  Mødeslut 
Arne Staun Sørensen  23.00 
Jesper Eybye 
 

  

Steen Poulsen   
   
 
Dagsorden 

1. Eventuelle kommentarer til sidste referat sendes ud sammen med ny dagsorden 
2. Valg af referent 
3. Evaluering af KLK/budgetmøde 
4. Input til To-Do liste for konsulent (Herunder ajourføring vedtægtsændringer. 

Synliggøre forsikringer. Hjælpe klubber til markedsføring. Opfordre klubber til at 
bidrage til flyvestedsoversigt) 

5. Beslutning om videreudvikling af funktionalitet for Flyvestedsoversigten (PS) 
6. Informationskampagne Flyvestedsoversigt (debat) 
7. Info om Camillas 1. prioritets opgaver. Forslag: styrke strukturen på vores G-drev 

(Bestyrelsesdrev + fællesdrev) 
8. Tailor status (SR) 
9. Årshjul input – plan at færdiggøre denne snarest samt udvidet årshjul/plan til 

Camilla 
10. Vejrstationer (SR/PS) 
11. Inspirationstur status 
12. Klub admin eller chef Instruktør manglende adgang til DIF e-learnning (AS) 
13. Forslag: prøver kan tages uden deltagelse af instruktør (AS) 
14. Forslag: Prøver tildeles den ansvarlige i klubben (AS) 
15. Evt. 

 
 
 
 
 



Pkt. Beskrivelse Ansvarlig Deadline 

2 Camilla er referent    
3 Fremover kan man evt. evaluere i forlængelse af 

KLK/budgetmøde, så man får alle til at skrive ned på fx post it 
hvad der var godt/skidt/skulle være mere af. 

  

4 Se fælles-drev og bestyrelsesdrev igennem. Lav forslag til evt 
ny struktur. Lav en oversigt over hvilke forsikringer man har i 
DHPU og hvordan man er dækket og hvordan man ikke er 
dækket (en forsikrings quick-guide). 

Camilla  

5 • Peter får en samlet pris på hvad nedenstående tilføjelser 
vil koste. 

• Enighed om at det skal være muligt for alle at lægge 
billeder op fra de forskellige flyvesteder.  

• Enighed om et åbent kommentarfelt for at gøre piloterne 
aktive i de enkelte flyvesteder og komme med info om 
flyvestedet (fx vær obs på skrænt). Kontaktpersoner for de 
pågældende flyvesteder skal være obs på piloters 
kommentarer.  

• Enighed om at flyveforbudsstrækninger lægges ind i 
flyvestederne (adgang til flyvesteder).  

• Pkt 10. infofelt.  
• Lav et link på flyvestedsoversigt til Naviair som viser hvor 

motorflyverne skal holde sig fra. 
• Er det muligt at synliggøre sværhedsgrad når man logger 

ind på forsiden, og hvordan kan det i så fald gøres? 
• Alle giver Peter feedback på om det virker på mobilen. Det 

skal fremgå hvilke flyvesteder de forskellige klubber er 
ansvarlige for, for at få klubberne engageret. 

Peter  

6 Samtlige brugere kan kontaktes via mail/nyhedsbrev. 
Medlemsforum på Facebook kan være en god kanal. Camilla 
tager fat i de enkelte klubformænd og hører om de kan 
informere via deres hjemmeside eller Facebookside. Brugere 
kan uploade billeder fra flyvestederne og dermed deltage i at 
vinde fx DHPU-tøj, flyvegrej eller chokolade. 

Camilla/Jespe
r 

 

7 KBI, opsummering efter klubtur (info sendes ud til 
klubberne). Er der nogen opgaver i forhold til KDA og 
Friluftsrådet? 
 
Info til Peter Starup: Vejledning til udlæg ligger på 
hjemmesiden under printervenlige dokumenter (den person 
der underskriver skal opdateres). Formularer skal ligges ind 
på hjemmesiden så det er nemt for folk at finde frem til. 

Camilla  

8 Tailor demo vises mandag den 29/11 kl 20. Vi skal finde ud af 
om det er noget vi vil gå videre med. 

 Sanne  



9 Årshjul skal laves inden udgangen af 2021, med 
udgangspunkt i møder med de forskellige chefer og 
bestyrelsesmedlemmer.  
 
Camilla tænker i en mere overskuelige måde at opbygge 
årshjulet på. 

Camilla  

10 Naturstyrelsen var begejstrede for nye vejrstationer som skal 
ses på en app. Projekt skal laves sammen med andre 
interesseorganisationer. Overvej et samarbejde med DMI 
(deres stationer ligger kystnært). Hvis de data DMI stiller til 
rådighed har værdi for os kan vi tilføje det til flyvestederne. 
Stik en finger i jorden hos de forskellige unioner og kontakt 
DMI og hør om de ville være interesserede i at være 
samarbejdspartnere. Vejrstationer kunne fx opsættes ved 
Bovbjerg, Løkken, Stevns, Strandbjerggård, Røsnæs.  
 

Sanne, Peter 
og Camilla 

 

11 Klubberne var meget positive overfor vores initiativ til at tage 
rundt til klubberne og præsentere os selv, og talte åbent om 
de udfordringer de stod overfor i deres klub og hvilke ønsker 
de havde til et samarbejde med DHPU. 

Camilla  

12 Nogle teoriprøver er ikke tildelt. Elever kører forgæves for at 
tage teoriprøver sammen med deres instruktører fordi de 
ikke har adgang til teoriprøverne. Vi skal have fat i DIF E-
learning system. Vi skal sikre, at E-læring 
prøvetildeling virker, kontakt sekretariat og evt. uddannelse 
af Camilla 
 
MDK laver prøver til lokal flyvningstilladelse LFT (så man må 
flyve over 150 m over optræksbanerne) med papirløsning. 

Camilla  

13 Spørg Poul Henriksen om vi kan gøre det nemmere for 
eleverne at tage teoriprøver uden deltagelse af instruktør, 
eller ved online deltagelse. 

Sanne  

14 Forslag: Prøver tildeles den ansvarlige i klubben. 
 
Fagplaner skal opdateres - Hvad skal eleven kunne og hvor 
kan eleven læse det i driftshåndbogen (der skal være en 
reference). Det ville være godt at se gamle prøver. 
 
Der skal mere materiale ud til instruktørerne. 
 
Spørg Poul Henriksen hvad Jesper skal undervise i i VFR. 
 

Sanne eller 
Camilla 

 

15 Peter og Camilla får genåbnet takeoff ved Højrup Kirke. 
 
 

Peter og 
Camilla 
 

 



Kan vi sætte nogle rammer for aktivitetsudvalg? (XC (Cross 
country), Acro, Præcisions og PPG (Powered Paragliding)). 
Steen og Camilla taler sammen. Ad hoc projekt hvor vi 
inviterer Henrik Strandgård, Scott og andre. Jesper tænker 
over hvilke HG folk vi kan inddrage. 
 
Jespers forslag: Marketingskampagne over julen. 
 
 
 
Sanne får regnskab til at udstede kreditkort/ og aflyse 
Michaels, såfremt det ikke er gjort. 
 
 
 
Lav mødepakke (på bestyrelsesdrevet) med referat, 
dagsorden og mødemateriale som fx visuel vejledning. 
 

Steen og 
Camilla 
 
 
 
Jesper og 
Camilla 
 
 
Sanne 
 
 
 
 
Camilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


