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Referat:

Ad 1: ok

Ad 2: Birger

Ad 3: Ingen kommentarer.

Ad 4: Ok til at have materialechef for motorafsnit.
Unionsbestyrelsen giver opbakning til Bo Gambas fortsatte arbejde.
Kenneth kontakter Bo m.h.p. det faglige og Jens for at bekræfte det videre samarbejde generelt.

Ad 5: PPL står på linje med S-teori fra nu af. Og det er 4 fag: Meteorologi, MYB, love og bestemmelser og 
aerodynamik. Rettelsen til Blå Bog laves af Kenneth og sender det til TS.

Ad 6: Nu arbejdes der med TS om at lave elevoptræk til fuld højde og flyvning inden for glideafstand af pladsen. 
Kenneth har positive forventninger.

Ad 6: Forslag fra Kenneth:Efterlys spørgsmål til prøver ud fra pensum hos medlemmer. Vi bruger Werner Johannesens: 
Hanggliding som udgangspunkt og MYB-materiale fra svæveflyvehåndbogen til pensum. Kenneth vil være tovholder.

Ad 8: EASA terminologi: HG+PG+svævefly= svævefly. Ny vigeregel inden for denne kategori: Hvis man er bekendt 
med at den anden har en dårligere manøvredygtighed så skal man vige. Citat:" An aircraft that is aware that the 
manoeuvrability of another aircraft is impaired shall give way to that aircraft."

Ad 9: KDA-status: 
Nyt retvisende udgangspunkt for betaling af medlemskab af KDA: Nu er det eksakte medlemmer, der er registreret som 
betalende medlemmer af DHPU (med det nye unionskontingent). Fra og med næste årsskifte bliver det unionen, der 
opkræver både unionskontingent og forsikring på én gang. Forsikringspriserne skal i samme omgang revideres til 
medlemmernes fordel. Vi skal undersøge om der skal omskrives vedtægter i forbindelse med det nye kontingent. 
KDA-shoppen er solgt til Bent. KDA-huset skal sælges. Det er nu kun Anders Madsen, der servicerer både KDA og 
DHPU. Vi skal tage stilling til: Skal vi have et andet sekretariat — f.eks. hos DIF, med kontor i Brøndby.

Ad 10: DIF-Status: Vækst– og udviklingsforum: Ny undergrænse på 2000 medlemmer for fordelingsnøgle-beregning. 
Det betyder en formindsket procentandel af fordelingsnøglen til DHPU.
Fokus for DIF-udvikling med DHPU: uddannelse og konsulent. Vi kender ikke det kommende nye overordnede udspil 
fra DIF endnu, men vi bliver under alle omstændigheder påvirket af det - på den ene eller anden måde.
Det er og magtpålæggende at vi efter en udviklingsperiode uden for fordelingsnøglen kan vende tilbage til vilkår, der 
økonomisk svarer til dem vi har nu.



Ad 11: Det går overraskende gnidningsfrit med ændringerne. Der er lavet et par særlige aftaler for nogle klubber. Nu 
sikrer vi at der er fin mulighed for at ingen flyver ulovligt fra 1/1 januar.

Ad 12: Status for hjemmesiden: Platformen er ved at være klar. Der bliver også en smartphone-del. Det ser ved et 
smugkig ud til at blive rigtig fint. Der er vist kun småting der skal rettes til efterhånden. Søren for en stor kurv til 
rep.mødet for veludført arbejde. Skift af  side sker ml. de arbejdende parter. Vedr. administrationsdelen så er Jens, 
Anders og Mads ved at få lagt det under den nye hjemmeside også.

Ad 13: Velkomst ved Jens. Mål : Køreplan for instruktørmøde, som kan genbruges år efter år og bruges uden unionens 
arbejdskraft. Anders Thorup styrer dette. Unionsbestyrelsen holder møder ind imellem når der er tid til det.
Hvis det nås skal der også kigges på progressionskort - f.eks. hvornår der kræves hvilke kvalifikationer - konkret med 
krav/vilkår/kriterier. MDK-medlem har lavet internt progressionskort til drageflyvning. Han kommer med - han ser sig 
som instruktør fremadrettet.
Navn: Mikkel Krogh. Der kan i øvrigt holdes unions-chefmøde også da sikkerhedschefen også kommer.

Ad 14: Niels-Jørgen Askirk (HG-delen) og Scott Torkelsen (PG-delen) tager til CIVL-mødet. DHPU lader sig ikke 
repræsentere til EHPU AGM-mødet. (Mads Søndergård har i forvejen del i arbejdet med Open Class-delen, som er det 
væsentligste emne for os på dette møde.) Der gives fuldmagt til at stemme for Rasmus'  placering til en af de 
deltagende. Jens tjekker det med rasmus.

Ad 15: 25.-26. januar.

Ad 16: Skrives på hjemmesiden nu: Scott er DHPU's CIVL delegerede.


