
Referat af bestyrelsesmøde i DHPU 25.05.2014 (skype) 
Til stede: Jens Voetmann, Michael Olesen, Birger Strandquist, Henrik Strandgaard, Søren Egebjerg 

  

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2.      Valg af referent 

Søren Egebjerg valgt 

3.      Gennemgang af referat fra sidste møde 

Godkendt 

4.      Status på opgaver og sager i bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder, herunder status på 

chefgruppen 

Henrik Strandgaard: Er på grund af skade ikke kommet videre med sager. Jens Voetmann opfordrer til 

at tage kontakt til udviklingskonsulent for at få styr på eliteudvalg og DM. Strandgaard følger op og 

tager møde med udviklingskonsulent og eliteudvalg. 

Birger Strandkvist: Forpligtelser i forhold til Grønt Forbund og hjemmesiden bliver der fulgt op på. 

Søren Egebjerg: O&A har udbedt yderligere oplysninger i verserende sag. Søren Egebjerg sørger for at 

udvalget får svar inden frist. Jens Voetmann tilføjer, at han i anden sag har talt med parterne, som 

efterlever afgørelse. I forhold til Grønland tager Søren kontakt til interessenter og afklarer behov i 

forbindelse med uddannelse. 

Michael Olesen: Der er meget arbejde i forhold til økonomi. Blandt andet kræver det ny 

kontostruktur, som skal udvikles. Michael har fod på det, men det bliver efter eksamener om et par 

uger. Orienterer i øvrigt om uberettiget klagesag fra sommerhusejer på nordkysten, Sjælland. 

Jens Voetmann: Informerede om nyligt uheld med HG-optræk. Herunder information om forløbet, 

som fik Arne Havgaard til at tække sig som sikkerhedschef på bagkant af hændelsen. Michael 

Hasselgaard har med opbakning fra bestyrelse og chefgruppe overtaget rollen som sikkerhedschef. 

I lyset af den nylige hændelse tager bestyrelsen initiativ til, at chefgruppen gennemgår 

spil/optræksprocedurer i forhold til ”den blå”. I den forbindelse bliver projekt iværksat for at få 

struktur på spilføreruddannelse og i øvrigt motoruddannelse og tandemuddannelse. 

  

5.      Status udviklingskonsulent – orientering om ny 3-3-15 ordning 

Udviklingskonsulenten er kommet godt i gang. Michael har haft kontakt med ham stort set dagligt. 

Michael informerede om nye regler for det gamle 3-3-15. Reglerne er helt nye/anderledes. 

Arrangementerne skal godkendes af udviklingskonsulenten. Det er ligeledes udviklingskonsulenten, 

der godkender ansøgninger om tilskud efter de nye regler. De klubber, der har konkrete ansøgninger i 

gang er informeret af udviklingskonsulenten. Øvrige klubber vil blive informeret, når 

ansøgningsformular er på plads. 

Michael Olesen stiller forslag om, at aktuel ansøgning om tilskud til skolingsudstyr støttes med 50% af 

udgiften SÅFREM der ikke kan ydes støtte fra DIF via udviklingsprojekt via udviklingskonsulenten. 

Forslaget vedtaget. Støtten kan udbetales som et udlæg indtil afgørelse på udviklingsprojekt. 

Søren bad om sikkerhed for, at der som tidligere aftalt, FØR sommerferien holdes møde og aftales 

endelig fordelingsnøgle for støtten fra DHPU til optræksaktiviteter. Kalendergymnastikken umuliggør 

dette. Til gengæld holdes møde om dette umiddelbart efter ferien. Jens Voetmann doodler. 



  

6.      Status PiA og medlemstal 

Betalingsmodulet lader vente på sig. Bo Gamba er på sagen. Det kommer til at fungere. Når det 

fungerer laves/godkendes indløsningsaftale med DIBS. 

  

7.      Vurdering af økonomisk forbrug fællessekretariat 

Der er opbakning til at fortsætte som nu og afvente resultat af næste kvartal for at have et mere 

rigtigt billede at vurdere forbruget ud fra. 

  

8.      Ansøgning om støtte til forsikring for Klasse P ”testpiloter” 

Klasse P hører under BL 9.6, hvilket betyder, at vores nuværende kollektive ansvarsforsikring ikke 

dækker, da vores forsikring er tegnet på baggrund af BL 9.5.  Det kræver individuel forsikring af de 

enkelte fartøjer. Michael har forhandlet en pris på 1200 kroner pr år pr luftfartøj. Bo Gamba har 

ansøgt om at få udgiften dækket af unionen. Bestyrelsen ønsker ikke at støtte dette yderligere. I 

prøveperioden må de deltagende piloter selv afholde udgiften. 

  

9.      Fastlæggelse af næste møde/r  -  Hav kalendere ved hånden 

Jens V doodler 

  

10. Eventuelt 

Siv: Michael følger op med personerne bag SIV for at sikre fremdrift. Bestyrelsen sætter 

spørgsmålstegn ved projektet og vil sikre sig, at kontrakten kan og vil blive overholdt. 

FIA/IPI:  Unionen har nu IPI-kort. Der er styr på det. FAI ligger hos Scott. Jens Voetmann følger op. 

Flyvesteder: Henrik og Michael vil gå ind i flyvestedsudvalget. Flyvesteder oprettes på Wikipedia til en 

start. Henrik undersøger mulighed/pris for at sætte vindmålere op.  Tjekker evt. hyde.dk 

Søren informerede om negative grundejere ved Toftum. Der indsamles blandt andet billedmateriale 

på skrænten.  

  

  

  

  

 


