
Referat	  af	  bestyrelsesmøde	  	  i	  DHPU	  1.	  marts	  2015.	  
	  
Til	  stede:	  Michael	  Olesen,	  Birger	  Strandqvist,	  Henrik	  Strandgaard,	  Søren	  
Egebjerg	  
Afbud:	  Essie	  Saadi	  
	  
Dagsorden	  
	  

1. Referatgodkendelse	  
2. valg	  af	  referent	  
3. godkendelse	  af	  dagsorden	  
4. Dokumenter,	  teknik	  og	  samarbejde	  
5. Gennemgang	  af	  årshjul	  og	  mødeplaner	  
6. Gennemgang	  af	  ansvarsområder	  
7. Ansøgning	  om	  optagelse	  af	  ny	  klub	  
8. Henvendelse	  fra	  Hjørring	  Kommune	  
9. Natflyvning	  VFR	  
10. Næste	  møde	  
11. Evt.	  

	  
	  
	  
	  
1)	  	  Referat	  godkendt	  
	  
2)	  Søren	  Egebjerg	  er	  referent	  
	  
3)	  Dagsorden	  godkendt	  
	  
4)	  Diskussion	  og	  orientering	  om	  dokument-‐	  og	  kalenderstyring	  i	  bestyrelsen.	  	  
	  
5)	  Michael	  Olesen	  har	  lavet	  udkast	  til	  årshjul	  indeholdende	  vigtige	  datoer	  og	  
faste	  begivenheder.	  Orientering	  om	  dette.	  	  
	  
6)	  Gennemgang	  af	  ansvarsområder:	  Hjemmesiden	  skal	  tilrettes	  på	  baggrund	  af	  
udfaldet	  af	  repræsentantskabsmødet.	  Ny	  bestyrelse,	  ny	  formand,	  nye	  
tillidsvalgte.	  Søren	  retter.	  
	  
7)	  Ansøgning	  om	  oprettelse	  af	  ny	  klub.	  Punktet	  udsættes	  –	  bestyrelsen	  ønsker	  at	  
sætte	  sig	  ind	  i	  forholdene.	  
	  
8)	  DHPU	  har	  modtaget	  en	  henvendelse	  fra	  Hjørring	  Kommune,	  som	  ønsker	  at	  
skabe	  bedre	  forhold	  for	  vores	  sport.	  Med	  afsæt	  i	  surfernes	  markedsføring	  af	  
Klitmøller,	  ønsker	  man	  fra	  kommunens	  side	  at	  undersøge	  mulighederne	  for	  at	  
gøre	  kyststrækningen	  i	  Hjørring	  Kommune	  mere	  attraktiv	  for	  vores	  medlemmer	  
og	  piloter	  fra	  andre	  lande.	  DHPU	  sender	  positivt	  svar	  til	  kommunen	  med	  henblik	  
på	  at	  indgå	  i	  en	  dialog.	  
	  



9)	  DHPU	  har	  modtaget	  ønske	  om	  at	  starte	  forhandlinger	  med	  Trafikstyrelsen	  om	  
muligheden	  for	  VFR-‐natflyvning.	  Bestyrelsen	  ser	  på	  mulighederne	  og	  agter	  at	  
nedsætte	  en	  arbejdsgruppe.	  
	  
10)	  Næste	  møde	  	  er	  22.	  marts.	  Info	  om	  tid/sted	  tilgår	  fra	  Michael	  Olesen	  i	  god	  tid	  
inden.	  
	  
	  
11)	  Intet.	  	  
	  
	  


