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Dagsorden 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Valg af referent 

 

3. Gennemgang af referat fra sidste møde 

4. Fremtidig organisationsstruktur!  DHPU forhold og DIF; sekretariat/administration, økonomi, konsulent 

m.v.   

5. 2013  3-3-15 arrangementer, godkendelse. 

6. Fremtidige  klubstøtteordninger og kontrakter med klubber/optrækscentre   

7. EHPU : Status og emner til 2014 møde 

8. CIVL: Status, fremtidig organisering af delegerede, og informationsniveau til bestyrelse. 

9. Eliteudvalg: Organisering og tovholder fra bestyrelsen 

10. Europæisk sikkerheds database: implementering, koordinering med indsats for holdningsændring blandt 

piloter f.s.v.a. indberetninger. 

11. Nordic Meeting 2013/14 

12. Code of Conduct til DIF og eget brug 

13. Grønland: VFR-bevis,uddannelse lokalt? 

14. Maximum Paragliderklub, klage fra pilot over afgørelse fra chefgruppen 

15. Inaktive klubbers status i unionsregi 

16. Højdeansøgning, status og videre arbejde 

17. Briefing fra Materialechef (v. udd.ch.) 

18.  

 

19. Evt. 

 

20. Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde 

 
Pkt. Beskrivelse Ansvarlig Deadline 
Ad 1    
Ad 2    
Ad 3 Referat fra sidste møde blev godkendt   
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Pkt. Beskrivelse Ansvarlig Deadline 
Ad 4 MO orienterer omkring situationen i DIF. MO fortæller at vi rykker 

økonomien over i DIF sidst på året. MO orienterede omkring de muligheder 
der foreligger for udvikling, og om muligheden for at træde ud af 
fordelingsnøglen, og fastfryse tilskuddet. MO mente også at den 
umiddelbare løsning er at ansætte en ny udviklingskonsulent, som også kan 
varetage enkelte organisatoriske opgaver for DHPU. JV orirentere omkring 
historikken i DIF. JV orienterer AT omkring KDA og historikken. 
 
Det blev vedtaget at ansætte en ny udviklingskonsulent, og forbliver i 
fordelingsnøglen.  
 
Af tilvalgspakker i KUF tilvælger vi følgende pakker: 
Økonomipakken 
Sekretariatspakken 

MO, JV  

Ad 5 BS har samlet op på alle 3-3-15 arrangementer for 2013 og orienterer at han 
har haft meget travlt, og fortsætter arbejdet i den efterfølgende uge. Han 
ønsker en grundig gennemgang af rapporterne, for at undgå fejl. BS 
orienterer om hvorledes forskellige arrangementer har været afholdt. JV 
mener at alle 3-3-15 arrangementer som er korrekt afholdt skal have udbetalt 
støttemidlerner. Der er dog nogle småting som vi skal have ændret til næste 
års 3-3-15 arrangemter. 
 
Indtil vi har fået ansat en udviklingskonsulent er 3-3-15 arrangementerne 
lukkede. 

AT  

Ad 6 Der orienteres om kontraktforholdet mellem MDK og DHPU. 
 
Det er bestyrelsens mål at støtte de lokale flyvepladser på lige fod. 
 
Der diskuteres fremtidige støtteordninger. 
 
Diskutionen omkring støtte til optræk tages op igen i det nye år, beslutning 
skal tages inden sommerferien 2014. 

  

Ad 7 JV orienterer omkring arbejdet og mødet i EHPU   
Ad 8 JV orienterer omkring CIVL og deres virke. 

 
JV foreslår at der skal væres styr på unionens samlede holdning til diverse 
spørgsmål, som rejses i CIVL. 
 
Det foreslåes at AT samler et udvalg, som kigger på CIVL anliggender.  

JV  

Ad 9 AT er tovholder på dette projekt, han kigger på udvalget og melder tilbage til 
bestyrelsen omkring eventuelle emner som skal diskuteres i bestyrelsen. 

AT  

Ad 10 JV viste den nye database til indrapportering af havariaporter, det er rigtig 
fint. 
 
JV overdrager projektet til chefgruppen. 
 
Bestyrelsen efterspurgte mulighed for at alle vores medlemmer får mulighed 
for at se de forskellige rapporter både fra ind og udland. AH ville undersøge 
muligheden for dette. 
 
AH orienterede bestyrelsen omkring luftrumssikkerhed, og omkring den 
øgede opmærksomhed på overtrædelse af luftrummet. 

  

Ad 11 JV orienterer omkring Nordic Meeting.   
Ad 12  JV arbejder videre med at udvikle vores code of conduct. JV  
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Pkt. Beskrivelse Ansvarlig Deadline 
Ad 13 Uddannelseschefen orienterer omkring muligheden for at tage VFR på 

Grønland, for at lette uddannelsen på i VFR på Grønland. Ian er på sagen. 
 
Poul Henriksen snakker med Ian omkring instruktøransvarsforsikring. 

Ian og Poul 
Henriksen. 

 

Ad 14 SE orienterer AT omkring situationen i Grønland. Der har været en klage 
omkring en pilot, som chef gruppen har behandlet, og kommet med deres 
kendelse. Piloten er blevet nedgraderet til PP3, og bestyrelsen skal nu 
vurderere afgørelsen. 
 
For at se chefgruppens afgørelsen se bilag. 
 
Da der er kommet nye oplysninger i sagen, genoptager bestyrelsen sagen. 
 
SE skriver afgørelsen til piloten. 

SE  

Ad 15    
Ad 16 Arne Haugaard overtager arbejdet med højdeansøgning, og takker Rasmus 

Rohlf for det store arbejde han har præsteret indtil nu. 
Arne Haugaard.  

Ad 17 JV tager kontakt til Marion vedr. Brug af deres uddannelsesbog (copyright) JV  
 


