
Referat	  af	  møde	  i	  bestyrelsen	  i	  DHPU	  22.	  marts	  2015	  
	  
Til	  stede:	  Michael	  Olesen,	  Essie	  Saadi,	  Henrik	  Strandgaard,	  Søren	  Egebjerg	  
Afbud:	  Birger	  Strandqvist	  
	  
Dagsorden:	  
	  
1.	  Godkendelse	  af	  dagsorden	  	  
2.	  Godkendelse	  af	  referat	  	  
3.	  Valg	  af	  referent	  	  
4.	  Status	  på	  ansvarsområder	  	  
5.	  Swoop	  Challange	  	  
6.	  Henvendelse	  fra	  Hjørring	  Kommune	  
7.	  PR-‐strategi	  (internt	  og	  eksternt)	  	  
8.	  Klubudvikling	  (medlemstal)	  Forslag	  fra	  Christopher	  	  
9.	  Drøftelse	  omkring	  VVBF	  paragliding	  klub	  	  
10.	  Ansøgning	  fra	  PG	  Fyn	  
11.	  Kommende	  aktiviteter	  	  
12.	  Godkendelse	  af	  dato	  for	  næste	  møde	  	  
13.	  Evt	  
	  
	  
1)	  Dagsorden	  godkendt	  
	  
2)	  Referat	  rettes	  –	  der	  står	  fejlagtigt,	  at	  Essie	  deltog	  i	  mødet.	  Søren	  retter.	  
	  
3)	  Søren	  er	  referent	  
	  
4)	  Status	  på	  ansvarsområder:	  
	  

• Henrik	  Strandgaard:	  Der	  er	  ikke	  sket	  nyt	  på	  eliteområdet.	  Planlægger	  
møde	  med	  udviklingskonsulenten	  for	  at	  få	  linjen	  lagt.	  Der	  er	  i	  bestyrelsen	  
enighed	  om,	  at	  det	  i	  første	  omgang	  handler	  om	  at	  få	  struktur	  på	  
elitearbejdet,	  så	  vi	  lever	  op	  til	  DIF’s	  krav	  til	  elitearbejdet	  og	  dermed	  
sikrer,	  at	  nye	  talenter	  kan	  arbejde	  sig	  op	  på	  ligalisterne	  og	  dermed	  blive	  
del	  af	  landsholdet.	  
	  

• Michael	  Olesen:	  Har	  haft	  en	  snak	  med	  den	  nye	  flyvechef,	  Daniel	  
Mortensen.	  Det	  var	  en	  god	  snak	  om	  forventninger	  og	  om,	  hvad	  Daniel	  
brænder	  for	  som	  flyvechef.	  	  
	  
Michael	  planlægger	  desuden	  kvartalsvise	  møder	  med	  chefgruppen.	  	  
	  
I	  forhold	  til	  sekretariatet	  informerede	  Michael	  Olesen	  om	  
repræsentantskabsmøde	  i	  KUF	  torsdag	  26.	  marts.	  Michael	  og	  Henrik	  
deltager.	  
	  
Der	  har	  været	  henvendelse	  fra	  det	  irske	  forbund	  med	  information	  om	  
ulykker	  med	  tandem	  pg.	  Flyvechef	  og	  uddannelseschef	  har	  svaret	  det	  



irske	  forbund	  på,	  hvordan	  vi	  griber	  uddannelse	  og	  regler	  an.	  Michael	  
Olesen	  er	  meget	  tilfreds	  med	  svaret	  til	  det	  irske	  forbund.	  
	  

• Essie	  Saadi:	  Har	  talt	  med	  udviklingskonsulenten	  om	  misforhold	  mellem	  
antallet	  af	  instruktører	  og	  antallet	  af	  aktive	  instruktører.	  Formålet	  er	  at	  
sikre,	  at	  vi	  løbende	  vedligeholder	  basen	  af	  aktive	  instruktører	  via	  intern	  
markedsføring.	  Essie	  og	  udviklingskonsulenten	  vil	  jævnligt	  holde	  fokus	  på	  
dette.	  Blandt	  andet	  også	  med	  afsæt	  i	  at	  sikre,	  at	  instruktørerne	  løbende	  er	  
aktive,	  så	  de	  ikke	  ”bliver	  rustne”.	  	  
	  
Michael	  Olesen	  foreslog,	  at	  uddannelsesudvalget	  fremadrettet	  har	  Essie	  
som	  kontakt	  i	  bestyrelsen.	  Vedtaget.	  Søren	  retter	  på	  hjemmesiden.	  Essie	  
informerer	  uddannelsesudvalget.	  

	  
5)	  Swoopchallenge:	  Michael	  Olesen	  informerede	  om,	  hvordan	  DHPU	  er	  blevet	  
indblandet	  i	  Swoopchallenge.	  Det	  er	  en	  kæmpe	  mulighed	  rent	  pr-‐mæssigt.	  Der	  
forventes	  35-‐	  50.000	  tilskuere.	  Arrangørerne	  har	  opgivet	  at	  hyre	  internationale	  
parabatics-‐piloter.	  Derfor	  har	  ”vi”	  fået	  mulighed	  for	  at	  lave	  opvisning.	  
	  
Bestyrelsen	  skal	  tage	  stilling	  til,	  om	  vi	  ønsker	  at	  deltage,	  hvis	  det	  medfører	  
udgifter	  til	  fx	  helikopter	  til	  brug	  ved	  de-‐bagging.	  	  
	  
Essie	  finder	  egnet	  jumpmaster	  og	  interesserede	  (udenlandske)	  piloter.	  Han	  
forventer,	  at	  piloterne	  vil	  møde	  op	  og	  deltage.	  Økonomien	  skal	  hurtigst	  muligt	  
afklares.	  
	  
Bo	  Gamba	  arrangerer	  flest	  mulige	  motorpiloter	  til	  opvisning.	  
	  
Desuden	  har	  vi	  mulighed	  for	  at	  have	  en	  stand	  ved	  selve	  konkurrencen.	  	  
	  
Bestyrelsen	  har	  accepteret	  et	  rammebudget	  på	  op	  til	  30.000	  kroner	  for	  
arrangementet,	  men	  håber	  på	  lavere	  omkostninger.	  
	  
6)	  Udviklingskonsulenten	  og	  Michael	  Olesen	  har	  haft	  møde	  med	  repræsentant	  
fra	  Hjørring	  Kommune.	  Administrationen	  i	  kommunen	  undersøger	  
mulighederne	  for	  at	  markedsføre	  kommunens	  skrænter	  som	  et	  mekka	  for	  
paragliding.	  (I	  stil	  med	  Klitmøllers	  status	  for	  surferne)	  
	  
Bestyrelsen	  mødes	  via	  skype	  den	  25.	  klokken	  20.30	  for	  at	  beslutte,	  hvordan	  vi	  
går	  videre	  i	  dialogen.	  
	  
7)	  	  Pr-‐strategi:	  	  
	  
Der	  er	  flere	  punkter,	  hvor	  der	  er	  fokus	  på	  PR.	  Swoopchallenge,	  Hjørring	  
Kommune,	  indkøb	  af	  display-‐materiale	  osv.	  Desuden	  har	  flere	  klubber	  allerede	  
afleveret	  udviklingsstrategi,	  som	  blandt	  andet	  handler	  om	  at	  fremme	  sporten	  og	  
få	  flere	  medlemmer.	  	  
	  



Intern	  kommunikation	  halter.	  Vi	  skal	  have	  styr	  på	  hjemmesiden.	  Siden	  skal	  
splittes	  op.	  Public/login.	  Michael	  og	  Søren	  taler	  med	  Bo	  Gamba	  og	  Christian	  
Gydesen	  om	  muligheder.	  
	  
8)	  Klubudvikling:	  Udviklingskonsulenten	  foreslår	  en	  bonusordning	  for	  
klubberne,	  så	  de	  belønnes	  for	  at	  vokse/optage	  flere	  medlemmer.	  Spørgsmålet	  
”summer”	  i	  bestyrelsen	  og	  tages	  op	  ved	  budgetmødet	  for	  2016.	  
	  
9)	  VVBF	  har	  indsendt	  ansøgning	  om	  at	  blive	  godkendt	  som	  klub.	  	  
På	  baggrund	  af	  de	  tilsendte	  formålsparagraffer	  og	  vedtægter	  kan	  DHPU	  ikke	  
godkende	  klubben.	  Michael	  Olesen	  informerer	  klubben.	  
	  
10)	  To	  ønsker	  om	  økonomisk	  støtte	  fra	  PG	  Fyn.	  1:	  Støtte	  til	  indkøb	  af	  radio	  til	  
brug	  ved	  optræk.	  Det	  er	  bestyrelsens	  opfattelse,	  at	  udgiften	  til	  dette	  bør	  være	  
indeholdt	  i	  det	  faste	  støttebeløb	  til	  optræksfaciliteterne.	  2:	  Støtte	  til	  indkøb	  af	  
tandemsele.	  Bestyrelsen	  godkender	  8000	  kroner	  til	  formålet.	  Søren	  finder	  
støttebeløb	  for	  optræk	  og	  sender	  til	  Michael,	  som	  giver	  klubben	  besked	  om	  
afgørelserne.	  
	  
11)	  Kommende	  aktiviteter:	  Næste	  aktivitet	  er	  skype-‐mødet	  onsdag	  den	  25.	  
marts.	  Generalforsamling	  i	  KUF	  den	  26.	  marts.	  	  
	  
12)	  Dato	  for	  næste	  møde:	  Fastsættes	  ved	  skypemøde	  onsdag	  den	  25.	  marts	  
klokken	  20.30.	  
	  
13)	  Eventuelt:	  Sikkerhedschefen	  skal	  informeres	  om,	  at	  bestyrelsen	  forventer	  
dansk	  deltagelse	  ved	  ESTC-‐mødet	  i	  juni.	  Deltager	  sikkerhedschefen	  ikke	  selv,	  
finder	  han	  afløser.	  
	  
Michael	  Olesen	  informerede	  om,	  at	  han	  tager	  en	  dialog	  med	  Scott	  Torkelsen	  om	  
Nordic	  Meeting	  med	  henblik	  på	  at	  få	  styr	  på	  detaljer.	  

	  	  
	  
	  


