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Referat 
Mødested Dato Dato for referat Godkendt 

Næsborgvej 28, Hvidovre 18. oktober 2015 18. oktober 2015  

Mødetype Referent Bilag 

Bestyrelsesmøde Søren Egebjerg Pedersen Se mødepakke 

Deltagere Fraværende Mødestart  

Michael Olesen Birger Strandqvist Kl. 14.00 

Essie Saadi  Mødeslut 

Henrik Strandgaard  19.30 

Søren Egebjerg   

   

   

 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat 

3. Status på ansvarsområder 

- Flyvesteder og vejrstationer (SEP) 

- Hjemmeside (SEP) 

- HG seminar i Tyskland (BS) UDGÅR 

- Unionsseminar (MO) 

- Møde med sommerhusejere ved Liseleje (MO og HS) 

- Diverse 

4. Status på økonomi samt forventninger 

- Kvartalsregnskab Q3 

- Ændringer i fordelingsnøglen 2016 

- Budget 2016 (Reduktion i tilskud) 

5. Danmarksmesterskaber i paragliding – behandle forslag 

6. Tandemflyvninger (Trafik- og byggestyrelsen samt Flemming Olson, DFU) 
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7. Gennemgang af ny forsikring for 2016 (!) 

8. Udviklingskonsulentaftale for 2016/2017 

9. Kommende aktiviteter 

10. Godkendelse af dato for næste møde 

11. Evt 

 
 

Pkt. Beskrivelse Ansvarlig Deadline 

Ad 1 Godkendt   

Ad 2 Godkendt   

Ad 3 Ansvarsområder:  
SEP: Enkelte har meldt sig til arbejdet med flyvesteds-
beskrivelse. SEP kontakter øvrige klubber og sætter 
projektet i gang. Vi mangler afklaring af enkelt punkt i 
forhold til beskrivelse af flyvesteder. Dette afklares ved 
unionsseminar. Deadline for beskrivelsen er primo januar. 
 
MO: Unionsseminar afholdes på Pejsegården, Brædstrup, 
28-29/11. Prisen er en anelse højere end normalt, da 
overnatning må ske på kroen i Brædstrup. Det er dog 
stadig langt billigere end alternativerne. MO indkalder. 
 
MO: Foreslår årligt eller halvårligt formandsmøde. 
Endelig beslutning afventer. 
 
MO/HS: Opdatering på sag vedr. grundejere på 
nordkysten, Sjælland. 1. november mødes MO og HS med 
sommerhusejere til kort dialog. DHPU har ønsket møde 
med grundejerforeningen. Grundejerforeningen har ikke 
haft interesse.  
 
MO: PG Fyn har mistet optræksplads pga sygehusbyggeri. 
Klubben er blevet tilbudt et stykke jord, som dog ligger 
uhensigtsmæssigt i forbindelse med HC Andersen 
Lufthavn. PG Fyn ønsker hjælp til at finde anden grund til 
aktiviteterne. MO sætter udviklingskonsulenten ind i 
sagen.  
 
MO: Nordic Meeting finder sted 6.-8. november. MO 
deltager. HS burde deltage som ansvarlig for eliten, men 
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er desværre forhindret. Scott Torkelsen og Jørgen Askirk 
deltager desuden fra DHPU. Bestyrelsen har godkendt at 
DHPU foruden den almindelige middag lørdag aften også 
er vært for et beskedent traktement ved ankomsten 
fredag. 
 
 
 

Ad 4 MO informerede om Q3 regnskabet. Vi er stadig på 
sporet om end det ser ud til, at resultatet ikke bliver helt 
så stort underskud som budgetteret.  
 
Budgetforslag for 2016 blev diskuteret og godkendt til 
fremlæggelse på budgetmøde i november. 

  

Ad 5 Bestyrelsen er positivt indstillet i forhold til at bevillige et 
rammebudget ikke overstigende det tilsendte budget. 
Dette betinget af, at det bliver et officielt DM arrangeret 
af DHPU efter regler udviklet i samarbejde med 
udviklingskonsulenten og godkendt af elitens kontakt i 
bestyrelsen, Henrik Strandgaard. MO kontakter 
initiativtagerne. 

MO Ultimo 
oktober 

Ad 6 MO/SEP orienterede om klagesag og efterfølgende debat 
på sociale medier om kommerciel tandemflyvning og 
definitionen og tolkning af regler. Trafik- og 
byggestyrelsen har leveret konkret tolkning af reglerne på 
området. Disse er formidlet. Bestyrelsen gør ikke 
yderligere i den sammenhæng. 

  

Ad 7 Forhandlinger med forsikringsselskab har givet DHPU en 
lavere udgift til forsikring. Bestyrelsen har godkendt 
aftalen og glæder sig over besparelsen i 2016. 

MO  

Ad 8 Udviklingskonsulenten har afleveret bud på 
ambitionsniveau/aktivitetsniveau for 2016/2017.  Bud 
indebærer flere timer til udviklingskonsulenten. 
Bestyrelsen er indstillet på at anvende flere penge på 
udviklingskonsulenten i 2016. Derfor hæves timetallet til 
23 timer ugentligt med dertil følgende omkostninger. MO 
informerer udviklingskonsulenten. 

MO Udgang 
2015 

Ad 9 Næste aktivitet er unionsseminar ultimo november. 
Herunder også budgetmøde. MO udsender officiel 
invitation. 

MO ASAP 

Ad 10 Næste møde bliver ved unionsseminar ultimo november.   

Ad 11 Intet   
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Ad 12    

Ad 13    

 


