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Mødested	   Dato	   Dato	  for	  referat	   Godkendt	  
Idrættens	  Hus	   2.	  oktober	  2016	   2.	  oktober	  2016	   	  

Mødetype	   Referent	   Bilag	  
Bestyrelse	   Søren	  Egebjerg	  	   Se	  mappe	  i	  dropbox	  

Deltagere	  	   Fraværende	   Mødestart	  
Michael	  Olesen	   	   Kl.	  10.00	  

Birger	  Strandqvist	   	   Mødeslut	  
Essie	  Saadi	   	   	  

Henrik	  Strandgaard	   	   	  

Søren	  Egebjerg	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	  
Dagsorden	  
	  
1. Godkendelse	  af	  dagsorden	  
2. Godkendelse	  af	  referat	  
3. Valg	  af	  referent	  
4. Status	  på	  ansvarsområder	  
	  

a. Michael	  Olesen:	  Strategiarbejdet,	  økonomi,	  Grønland,	  Ministersagen.	  
b. Søren	  Egebjerg:	  flyvestedsdatabase	  samt	  opsætning	  af	  vejrstationer,	  kommunesamarbejde	  
c. Henrik	  Strandgaard:	  Kommende	  konkurrencer,	  nedsætte	  udvalg	  til	  DM	  PG!	  
d. Essie	  Saadi:	  Brug	  af	  ny	  uddannelsesplatform	  –	  hvor	  er	  vi?	  
e. Birger	  Strandqvist:	  Hvor	  står	  vi	  i	  forbindelse	  med	  høringsfristen	  i	  forbindelse	  med	  ændring	  af	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  planloven	  og	  revideringen	  af	  naturbeskyttelsesloven?	  

	  
5. 40	  års	  jubilæum	  –	  hvordan	  gør	  vi?	  
6. Bestyrelsesseminar/budgetmøde	  i	  november	  
7. Udenlandske	  piloter	  
8. Vinger	  Over	  Venø?	  
9. Evaluering	  af	  PG	  Tølløse	  
10. Kommende	  aktiviteter	  
11. Godkendelse	  af	  dato	  for	  næste	  møde	  

12. Evt.	  
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Pkt.	   Beskrivelse	   Ansvarlig	   Deadline	  

Ad	  1	   Dagsorden	  godkendt	   	   	  

Ad	  2	   Referat	  godkendt	  –	  Søren	  tjekker	  op	  på	  om	  alle	  referater	  er	  online	  på	  sitet.	   Søren	   5.	  oktober	  

Ad	  3	   Søren	  er	  referent	   	   	  

Ad	  4	   Status	  på	  ansvarsområder:	  	  
Michael:	  	  
-‐	  Informerede	  om	  strategiarbejdet.	  DHPU	  bliver	  sandsynligvis	  første	  
forbund	  til	  at	  få	  godkendt	  ny	  strategi	  i	  DIF.	  	  
-‐	  Informerede	  om	  de	  seneste	  regnskabstal.	  Umiddelbart	  holder	  vi	  
budgettet.	  Vi	  forventer	  at	  ramme	  årsbudgettet	  ”langt	  bedre	  end	  normalt”.	  
-‐	  Informerede	  om	  den	  nye	  Grønlandske	  union.	  
-‐	  Informerede	  om	  transportministerens	  svar	  til	  klage	  over	  flyvning	  på	  den	  
sjællandske	  nordkyst.	  	  
	  
Søren:	  
-‐	  Informerede	  om	  arbejdet	  med	  flyvestedsdatabasen/vejrstationsprojektet.	  
Der	  er	  tilknyttet	  nye	  kræfter	  til	  arbejdet.	  Disse	  er	  primært	  stærke	  på	  
”backend	  og	  hardware”.	  Derfor	  har	  Søren	  indhentet	  tilbud	  på	  freelance-‐
arbejde	  med	  brugergrænsefladen	  og	  frontend-‐design.	  Tilbuddet	  er	  
umiddelbart	  attraktivt	  og	  konkurrencedygtigt.	  
-‐	  Informerede	  om	  evalueringsmøde	  med	  embedsmænd	  fra	  Struer	  
Kommune	  vedr.	  samarbejdsaftalen.	  Mødet	  var	  vellykket,	  og	  man	  fik	  blandt	  
andet	  forventningsafstemt	  og	  vendt	  sommerens	  lokale	  mediedækning.	  
	  
Henrik:	  
-‐	  Informerede	  om	  arbejdet	  i	  konkurrence-‐	  og	  eliteudvalget.	  Der	  er	  pt	  en	  
udfordring	  med,	  at	  udvalget	  ikke	  rummer	  arbejdet	  med	  konkurrencer,	  som	  
ikke	  er	  på	  elitenivau.	  I	  bestyrelsen	  er	  der	  enighed	  om,	  at	  elitearbejdet	  
starter	  med	  konkurrencearbejdet	  på	  breddeniveau.	  Det	  skal	  danne	  
grundlag	  for	  den	  fremtidige	  elite.	  Helt	  aktuelt	  skal	  udvalget	  tage	  ejerskab	  på	  
fx	  DM	  i	  skrænt	  for	  PG.	  Henrik	  kontakter	  medlemmerne	  i	  udvalget	  for	  
forventningsafstemning.	  	  
	  
Essie:	  	  
-‐	  Informerede	  om	  arbejdet	  med	  at	  tilpasse	  uddannelsen.	  Uddannelsen	  af	  
elever	  skal	  målrettes,	  og	  det	  sker	  blandt	  andet	  ved	  at	  målrette	  uddannelsen	  
af	  instruktører	  i	  DHPU.	  De	  første	  erfaringer	  fra	  ”pilotprojekt”	  i	  Airwave	  er	  
gode.	  Eleverne	  er	  glade	  for	  undervisningen.	  
	  
Birger:	  
-‐	  Informerede	  om	  høringsfristen	  for	  den	  ændrede	  planlov.	  Birger	  har	  samlet	  
det	  for	  DHPU	  relevante	  i	  forslaget	  til	  ændring	  i	  et	  dokument.	  Vurderingen	  
er,	  at	  der	  ikke	  er	  noget	  tungt	  og	  konkret,	  som	  hæmmer	  DHPU.	  Det	  
bemærkes	  dog,	  at	  høringsfristen	  halveres	  til	  fremover	  fire	  uger.	  Det	  skal	  vi	  
være	  opmærksomme	  på,	  så	  vi	  i	  givet	  fald	  kan	  nå	  at	  komme	  med	  indsigelser.	  
Den	  nye	  planlov	  rummer	  også	  muligheder	  for	  DHPU,	  som	  Birger	  redegjorde	  
for.	  	  
	  

	  
	  

	  

Ad	  5	   DHPU	  fylder	  i	  år	  40	  år.	  Bestyrelsen	  har	  besluttet	  at	  markere	  det	  ved	  at	  
invitere	  alle	  medlemmer	  til	  kombineret	  julefrokost	  og	  jubilæum	  den	  28.	  
november	  i	  Odense.	  Markeringen/festen	  falder	  sammen	  med	  den	  
weekend,	  hvor	  tillidsvalgte	  alligevel	  er	  samlet	  i	  Odense	  til	  seminar	  og	  
budgetmøde.	  	  

	   	  



Referat 
Side 3 af 3 
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Ad	  6	   Bestyrelsesseminar/budgetmøde	  i	  november.	  Michael	  sender	  indbydelse	  og	  
reminder	  ud.	  Michael	  laver	  oplæg	  til	  regnskab	  

	   	  

Ad	  7	   Navngivet	  tysk	  instruktør	  har	  ved	  kurser	  på	  den	  jyske	  vestkyst	  brudt	  BL	  9.5.	  
Dette	  er	  dokumenteret	  med	  billeder	  på	  sociale	  medier.	  Qua	  instruktørens	  
internationale	  status,	  ser	  mange	  disse	  billeder.	  Derfor	  kan	  det	  skade	  vores	  
interesserer.	  Chefgruppen	  har	  fået	  til	  opgave	  at	  kontakte	  relevant	  forbund	  
og	  informere	  om	  lovbrud	  for	  at	  undgå	  fremtidige	  episoder.	  	  
Det	  blev	  drøftet,	  om	  vi	  ønsker	  at	  indføre	  en	  form	  for	  registrering	  af	  
udenlandske	  piloter,	  der	  besøger	  Danmark.	  I	  givet	  fald	  er	  der	  enighed	  om,	  
at	  det	  skal	  undersøges	  grundigt,	  så	  pros/cons	  kan	  afvejes.	  

	   	  

Ad	  8	   På	  årets	  udgave	  af	  Vinger	  over	  Venø	  var	  der	  undren	  over,	  at	  VOV	  ikke	  i	  sig	  
selv	  har	  stemmeret	  på	  DHPU’s	  rep-‐møde.	  Michael	  redegjorde	  for	  årsagen	  til	  
sidste	  års	  ændring	  af	  vedtægterne	  i	  forbindelse	  med	  stemmeretten	  på	  rep-‐
mødet.	  Bestyrelsen	  er	  enig	  om,	  at	  den	  nuværende	  stemmefordeling	  er	  den	  
mest	  solide	  og	  demokratisk	  korrekte.	  

	   	  

Ad	  9	   PG	  Tølløse	  har	  fået	  ekstraordinært	  tilskud	  i	  to	  år	  for	  at	  sikre	  klubbens	  drift.	  
Formålet	  var,	  at	  klubben	  i	  en	  periode	  skulle	  driftes	  via	  ekstraordinært	  
tilskud,	  mens	  klubben	  blev	  opbygget	  og	  bæredygtig.	  Projektet	  har	  vist,	  at	  
der	  ikke	  har	  været	  tilstrækkelig	  opbakning	  til	  klubben.	  Firkantet	  set	  står	  og	  
falder	  klubbens	  aktivitet	  med	  en	  mand.	  
Klubben	  har	  nu	  fået	  mulighed	  for	  at	  flytte	  aktiviteterne	  væk	  fra	  relativt	  dyre	  
faciliteter	  og	  indtage	  nye	  faciliteter	  på	  et	  område,	  der	  stilles	  gratis	  til	  
rådighed.	  
Bestyrelsen	  ser	  positivt	  på	  klubbens	  plan	  for	  at	  flytte.	  Det	  vil	  medføre,	  at	  
klubben	  straks	  vil	  være	  bæredygtig.	  Der	  ligger	  dog	  et	  ønske	  om	  en	  
økonomisk	  hjælp	  til	  etablering.	  Bestyrelsen	  ønsker	  at	  se	  opbakning/aktivitet	  
i	  ”den	  nye	  klub”,	  inden	  man	  vil	  se	  på	  mulighed	  for	  støtte	  af	  nogen	  art.	  	  

	   	  

Ad	  10	   Kommende	  aktiviteter:	  Næste	  møde	  er	  i	  forbindelse	  med	  unionsseminar	  i	  
Odense	  28/29.	  november.	  Inden	  da	  skal	  der	  udsendes	  indbydelse.	  	  
Den	  7.	  oktober	  uploades	  DHPU’s	  strategioplæg	  til	  DIF.	  
Medio	  oktober	  fortsættes	  arbejdet	  med	  flyvestedsdatabasen.	  	  

	   	  

Ad	  11	   28.	  november	  i	  Odense.	   	   	  

Ad	  12	   	  Eventuelt	   	   	  

Ad	  13	   	   	   	  

Ad	  14	   	   	   	  

Ad	  15	   	   	   	  

Ad	  16	   	   	   	  

Ad	  17	   	   	   	  

	  


