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Mødested Dato Dato for referat Godkendt 
Skype 10.2.14 10-02-2014  
Mødetype Referent Bilag 
DHPU bestyrelsesmøde   

Deltagere  Fraværende Mødestart 
Jens Voetmann  20:30 
Birger Strandqvist  Mødeslut 
Søren Egebjerg Pedersen   
Michael Olesen   
   
   
   

 
Dagsorden 
	  

1. Godkendelse	  af	  dagsorden	  

	  

2. Valg	  af	  referent	  

	  

3. Gennemgang	  af	  referat	  fra	  sidste	  møde	  

4. Status	  på	  instruktører,	  DHPU	  holdning	  til	  dispensationer	  og	  handleplan	  for	  regulering.	  

5. Scotts	  udlæg,	  udløbsbegrænsning?	  

6. Kort	  referat	  fra	  AGM,	  Østrig,	  Competitionclass	  

7. Status	  og	  handling	  på	  ansættelse	  af	  ny	  udviklingskonsulent	  

8. Evt.:	  	  

a.	  Status	  på	  hjemmesiden	  

b.	  Status	  på	  flytningen	  

9. Fastsættelse	  af	  dato	  for	  næste	  bestyrelsesmøde 

 
Pkt. Beskrivelse Ansvarlig Deadline 
Ad 1 OK   
Ad 2 Birger   
Ad 3 OK   
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Pkt. Beskrivelse Ansvarlig Deadline 
Ad 4 Michael: Status på instruktører: Ca. 30 på kursus nu. 

Bestyrelsen har besluttet, at DHPU i forhold til instruktørstatus, 
dispensationer og rating vil følge den Blå bog og reglerne generelt. 
Dispensationer skal være en undtagelse, men den kan gives i særtilfælde 
efter grundig overvejelse og argumentation. Chefgruppen bliver pålagt at 
undersøge status for instruktører og finde ud af, om databasen passer i 
forhold til virkeligheden. Chefgruppen er ligeledes ansvarlig for at tage 
kontakt til instruktører for at få udredt aktuelle sager. I disse sager skal 
chefgruppen træffe en afgørelse. Michael overdrager sagen til chefgruppen 
via Poul Henriksen. 

  

Ad 5 Søren kontakter regnskabsafdelingen og beder dem undersøge om de gamle 
bilagskopier fra Scott ligger hos os. Og om der evt. er udbetalt for dem. 
Retningslinjer herefter for dækning af udgifter til internationalt arbejde er at 
bilag der ønskes dækket skal være unionen i hænde i det indeværende 
kalenderår. 
Efter afstemning blev det vedtaget med 3 stemmer mod 2 med hensyn til 
afgørelsen om, hvorvidt Scott T. skal have udbetalt dækning for udgifter i 
2013. 

  

Ad 6 Jens orienterede fra møder.   
Ad 7 Beslutning: På baggrund af nye oplysninger fra DIF om retningslinjer for 

timetal for konsulenter vil vi nu søge efter en halvtidsstilling.  
  

Ad 8 a. : Søren: Hjemmesiden kører. Pris kan blive op til ca. 4000,-. Søren vil 
kontakte Charlotte om at få slettet redirect-funktionen for ikke at vi er med 
på nogle af hendes interne mails (vedr. unionen). Flyve-relaterede emner 
bedes hun sende videre til bestyrelsen. 
b. : Vi er flyttet. Der er lidt tilbage, som vi skal sortere på et tidspunkt. 
c. :  

  

Ad 9 Næste møde er 1/3 2014 i Brædstrup kl. 13.00. 
Vi møder kl. 10.00 til instruktørmødet. 

  

Ad 10    
Ad 11    
Ad 12     
Ad 13    
 


