
BESTYRELSESSMØDE REFERAT 2011-03-02 SKYPE

Dagsorden Fremlægger/ansvar

1. Valg af referent
2. Gennemgang af sidste referat
3. Repræsentantskabsmøde

a. Forkerte vedtægter i indkaldelse
b. Formandens alternative beretning
c. Ny bestyrelse og opstart efter repmøde,

(forvent at bestyrelse bliver lidt længere)
d. Er alt andet på plads?

4. Instruktørcertifikat - inddragelsessag
5. Radio kaldesignaler
6. Nye regler fra CIVL og EHPU
7. Evt.

Pkt. Beskrivelse Ansvarlig Deadline

1 Valg af referent
AM tager referat. AM OK

2 Gennemgang af sidste referat
Referat af administrationsmøde blev godkendt.
Alle referater vil blive placeret i mappe i sekretariatet og bestyrelsen
har 7 dages høringsfrist til ændringer. Efter godkendelse publiceres
referater på hjemmesiden via webmaster for DHPU.
AM forklarede om opgørelse af medlemstal.
RR informerede om behovet for en yderligere bank til forbedring af
sikkerhed. DIF kontaktes med henblik på et godt råd i forbindelse
med en yderligere bank. Sekretariatet finder derefter en yderligere
bankforbindelse.

AM

EB

Mødested
Skype, telefonmøde

Dato for møde
2. marts 2011

Godkendt
Ja/nej

Den :
___/___/2011

Mødetype
BESTYRELSESMØDE

Referent
Anders Madsen

Mødestart: kl. 19 :30
Mødeslut: kl. 23:17

Deltagere
Rasmus Rohlff(RR)
Birger Strandqvist(BS)
Jeppe Krogh (JK)
Dennis Wolters(DW)
Luise Dige(LD)
Anders Madsen (AM)

Fraværende/tilstede
Tilstede
Fraværende
Tilstede
Fraværende
Delvis fraværende
Tilstede

Bilag:
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Mere vidensdeling i sekretariatet er nødvendigt. Det aftales af
udviklingskonsulenten kommer i sekretariatet minimum hver anden
uge.

3 Repræsentantskabsmøde
AM forklarede at det i virkeligheden var de gamle vedtægter der var
udsendt, og foreslog at de justerede vedtægter publiceres på nettet,
og medlemmerne informeres om at de nye vedtægter kan læses på
hjemmesiden.
RR foreslog at vi måske udsendte repræsentantskabsmøde
materialet i en mere elegant og flot udførelse fremover.
RR redegjorde lidt for kandidaterne til bestyrelsen.
AM undersøger med DIF om hvem der i virkeligheden skal på valg og
regler for nye vedtægter.
Bestyrelsen mødes allerede kl. 11.00 inden
repræsentantskabsmødet. AM

4 Instruktørcertifikat – evt. inddragelsessag
RR forklarede om sagen.
Det blev aftalt, at AM deltager i det kommende møde med cheferne
og bestyrelsen om den pågældende instruktørsag.
I løbet af to uger fremsendes påmindelse med datoforslag, hvis der
ikke er kommet datoforslag fra den pågældende instruktør.
Det var allerede besluttet og blev her bekræftet, at udgifter til
transport til det ovenstående møde afholdes af unionen, efter
forudgående koordinering med sekretariatet. AM 1. april

5 Radiokaldesignaler
DHPU er blevet spurgt om de vil administrere kaldesignaler.
Medlemsnummeret kunne anvendes som kaldesignal. Der skal
udarbejdes en logik for kaldesignalerne.
AM følger op på henvendelsen om administration af kaldesignaler til
radio. AM 1. maj

6 Nye regler fra CIVL og EHPU
Scott Torkelsen og Niels Jørgen Askirk har fået indført ændring i de
internationale regler for deltagelse i verdensrangslisten, således at
man kan deltage i mindre konkurrencer for at deltage i den
internationale rankingliste.
Dette fandt sted på CIVL mødet i forrige weekend.

7 Evt.
World Games går til Columbia næste gang.
En kort drøftelse af status og planer for MelWin.
Udviklingskonsulenten fik ros for hurtig reaktion i forbindelse med
udviklingsbesøg i XC Sjælland.
Formandens sidste breve var gode og positive og fik ros fra
bestyrelsen.
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Aktionsliste

Nr. Beskrivelse Aktion Ansvarlig Deadline

1 Opbygning af årshjul og
arbejdsbeskrivelser

Sekretariat skal samle alle årlige
standard opgaver og skrive dem i årshjul
og lave kort beskrivelse af hvad der skal
gøres.

Gerne med link til bibliotek med standart
dokumenter udsendelser og rykker der
skal sendes ud for at få materiale ind.

AM/BE Jan 2012

2 Indtastning i Melwin DHPUs klubber og medlemmer skal
lægges ind i Melwin.

Juni 2011

3 Repræsentantskabsmøde
forberedes

AM Nu

4 Chefmøde Der rykkes evt. for mødet i løbet af to
uger

AM 1. april

5 Kaldesignaler Der tages kontakt med myndigheden om
sagen

AM 1. maj

Referent

_____________________________
Anders Madsen

Godkendt, _____ / ____ / 2011

_____________________________ _____________________________ _____________________________
Rasmus Rohlff Birger Strandqvist Dennis Wolthers (ikke tilstede)

_____________________________ _____________________________
Jeppe Krogh Luise Dige (ikke tilstede)


