
Pkt   Ansvarlig 
    
 Deltagere:  

Scott Torkelsen 
Lone Askirk 
Christian Wahl (referent) 
Henry Stripp  
Kaj Lauritzen 
Afbud: Birthe Mikkelsen 

Bestyrelsesmøde d. 14-02-2003 
på Træningscenter Fasterholt 

 

 

 Dagsorden Referat :  
1 Rep.møde XC-sjæl. står for det praktiske 

Best.møde 10-11.30 
Formandsberetning: Alle giver input… 
Henrik Jensen: Hvad skal der gøres?  
 
Gaver til konkurrencevindere: 
1000 kr. til nr. 1 overall HG/PG 
500 kr. til Louise (gavekort. Ansvar: CW) 
 
Diplomer: 
Skal laves om… KL finder ud af om vi må bruge 
logoet som LA har fundet frem (Ansvar: KL) 
 
Formandspost: 
Hvem skal vi pege på? 
 
Forslag til navneændring: 
Louise får lov til selv at stå for udspørgning. 
Kan vi have den forkortelse? 
Kan vi have det domænenavn? 
Må det stå på engelsk? (Ansvar: CW) 
 
Forslag fra Dragen 77: 
Beløbet ligger i det uddannelsestilskud som vi i 
forvejen har sat op til 40.000 kr. 
 
 

Alle… 

2 Overskud fra 2002 Bliver enige om at de 55.000 kr. er OK til 
admin. Overført fra sidste års budget. Der skal 
gives besked til revisor om dette beløb. 
 
40.000 kr. til instruktørfest…  
30.000 til unions-bus 

LA 

3 Ansættelseskontrakt Ansættelseskontrakten er ikke i orden og er 
ikke blevet skrevet under. 
Tilføjelser til den ”nye”: 
Ansatte: BM og PE er nævnt 
Lønregulering: efter HK 
Overordnet ansvar er slettet.  
Kontortid: 
PE: Ændring af tidsrum. OK, vi laver det om. 
Kan ændres med en måneds varsel. 

LA 



For øjeblikket: man., tors., 15-18 

4 BL-95 rev. Møde hos SLV 
20030210 fra best.: KL og LA 
SLV var +overraskede over de kompetente 
indsigelser der var kommet fra DDU. 
 
SLV arbejder videre med udformningen. 
 

 

5 Forsikringer Kan vi komme videre med Tryg eller kan vi 
finde andre? 
 
Forslag: 
Vi holder et møde med Ingibjorg Hjaltadottir for 
at se på: 
- Krisskaden skal afklares 
- Fælles ansvarsforsikring 
 
Fælles ansvarsforsikring: 
Problem: Der er ikke nogen dækning af udstyr 
som vi har mulighed for nu. Spørgsmålet er om 
man overhovedet kan dække elever ved brug af 
udstyr (hvis det er dækket selv.f.). 
Det ser ud til at vi skal bruge meget tid på at 
administrere forsikringerne, hvordan kan vi 
sikre at alle der flyver er forsikrede (skæve 
datoer) 
 

ST (CW) 

6 Grønlandsklub 
 

De skal selvfølgelig med. 
 
Vi noterer dem som en klub under DDU. De kan 
ikke få tilskud fra DIF. 
De må gerne være, for os, være en del af GIF. 
 
Birthe skriver et brev til klubben om at de nu er 
en del af DDU. 
 

BM 
 
 

7 Dragesport Han må meget gerne selv tage initiativ til at 
komme ud til arrangementer.  
Arrangøren skal/han tage kontakt og sørge for 
at få Jørgen. 
 
Jørgen skal have en kontakt som kan læse 
korrektur på bladet – en fra bestyrelsen. 
 

HS 

8 
 

TD CW har skrevet en mail for at få aftalt et møde 
med Svenn F. – efter mail i december hvor der 
ikke kom noget svar. 
 
Ringe til Svenn for at få en aftale. 
 

CW 

9 Sikkerhedskursus i Norge OK LA 



Evt. som erstatning for termik 2. 
 

10 NM-PG/Mads Scott redegøre for sagens sammenhæng – 
hvem er det der organisere, hvem skal skrive 
under? 
 
Skriver et brev til Mads med de forbehold vi har 
for et samarbejde. 
 

LA, CW 

11 PR i forbindelse med VM Louise kunne evt. blive verdensmester – vi skal 
have en der kan være PR-person. Det kunne 
være en af hendes veninder. 
 
Louise kunne godt selv finde en så vi kan få 
artikler til Dragesport, Flyv osv. Det er et 
spørgsmål om at følge landsholdet. 
 
Louise må komme med et udkast. 
 

ST 

12 EHPU Scott refererer fra mødet. 
 
Skal vi være medlem? 
- Vi skal have indflydelse 
- Vi skal sørge for at vi kan komme ud af det 
igen – hvis vi f.eks. ikke har mulighed for at 
stille med, interesse, penge, formand 
- Det koster ikke så mange penge - 500 euro 
 
 

ST 

 
 
 


