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Dagsorden Fremlægger/ansvar

1. Valg af referent
2. Præsentation af deltager og bestyrelsensarbejde.
3. Konstituering af bestyrelse
4. Diskussion om fremtiden i DHPU bestyrelse

(se bilag 1 og under organisation på dhpu.dk
5. Fordeling af ansvarsområder

(se punkt 2 i referat af bestyrelsesmøde 10. marts 2010.)
6. Dato for bestyrelsesmøder, kvartalsmøder og evt. seminar.
7. Aktuelle emner.
8. Instruktør sag
9. Radio kaldesignal
10. BL
11. Nordisk møde i DK.
12. Idrætslejr & uddannelse
13. Gennemgang af sidste referat
14. Evt.

Pkt. Beskrivelse Ansvarlig Deadline

1 Valg af referent
AM tager referat. AM OK

2 Præsentation af deltagere og bestyrelsesarbejde
Alle præsenterede sig med baggrund og ideer. Alle OK

3 Konstituering af bestyrelse
RR redegjorde for opgaverne i DHPU, og hvordan
kontaktinformationerne findes på hjemmesiden. Derudover
informeredes om alle kontaktfladerne som er KDA, FAI, klubberne, AM

Mødested
Skype, telefonmøde

Dato for møde
17. marts 2011

Godkendt
Ja/nej

Den :
___/___/2011

Mødetype
BESTYRELSESMØDE

Referent
Anders Madsen

Mødestart: kl. 19:30
Mødeslut: kl. 22:30

Deltagere
Rasmus Rolff (RR)
Jeppe Krogh (JK)
Birger Strandqvist (BS)
Bo Gamba (BG)
Kirsti Bakholm Husted (KH)
Hyben Luise Dige (LD)
Laurii Makela (LM)
Anders Madsen (AM)

Fraværende/tilstede
Tilstede
Tilstede
Tilstede
Tilstede
Tilstede
Tilstede
Tilstede
Tilstede

Bilag:
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DIF og EHPU.
DIF ønsker at unionen har en forretningsorden. Emnet tages op
senere.
Nogle udvalg er for reaktive i stedet for at være aktive.
AM nævner at det måske kunne være en fordel med en
jobbeskrivelse til hvert udvalg.
RR nævner at der findes oplæg til noget af det. Det er vigtigt at
udvalgene ikke gemmer sig.
Chefinstruktørseminar: Der arbejdes på et eksternt seminar. Skole-
chefen er primusmotor – sekretariatet er praktisk arrangør.
Bestyrelsesseminar: Eksternt seminar planlægges.
Beklædning og ”spejdermærker” overvejes. Pænt tøj kan være en tak
til de frivillige.
Kørepenge og diæter. Kan vi tælle sammen hvor mange km der er
kørt på ét år.
Fridage der er nødvendige for at deltage i møder. Hvad kan vi gøre
med det?
Branding og skriverier til omverdenen er vigtige.
Udnyttelse af udviklingskonsulenten (UK) og sekretariatet. Der kan
kigges på om flere opgaver kan placeres i sekretariatet.
Instruktørfaggruppe, regionalt – et forslag om at lade instruktørerne
mødes én gang årligt.
Materialekontrol, motorgruppe. Der er udfordringer i området.
AM redegør for reglerne for havarirapporter og forsikringsdækning.
Økonomi: RR gennemgik punkterne i oplæget.
BG: Mener at informationer er vigtigt, men også at der er sket meget
det sidste år på området. Stiller gerne et projektstyringsværktøj til
rådighed (internetbaseret). Værktøjet sender en mail når der sker
noget på en opgave. Bestyrelsen og sekretariatet ser på værktøjet.
BS syntes det er en god idé. AM støtter forslaget og mener det er et
godt tidspunkt for at implementere / vurdere en ny måde at
administrere opgaverne på.

4 Diskussion om fremtiden i DHPU bestyrelse
(se bilag 1 og under organisation under DHPU.DK) Alle

5 Fordeling af ansvarsområder
(se punkt i referat af bestyrelsesmøde 10. marts 2011)
Drøftelse førte til den angivne fordeling af opgaver (NYE KASSER). Alle

6 Dato for bestyrelsesmøder, kvartalsmøder og evt. seminar
Fastlægges senere.
Dato for næste SKYPE-bestyrelsesmøde er:
Onsdag den 13. april kl. 19.00.
Dato for næste bestyrelsesmøde er:
Lørdag den 14. maj kl. 9.00 i KDA-huset.
(KDA’s mødelokale er reserveret) Alle

7 Aktuelle emner
Intet p.t. udover allerede behandlede emner. n/a

8 Instruktør sag
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Fratagelse af instruktørbevis. Dato for møde om sagen er 14. maj
2011, kl. 13:00.
AM tjekker om lokalet i KDA-huset er ledigt.
(Lokalet er reserveret til DHPU hele dagen). AM

9 Radio kaldesignal
BS kontakter Arne for at få beskrevet hvordan det skal håndteres og
udmeldes til medlemmerne. BS

10 BL
RR redegjorde kort for sagen og det udformede brev.
BG ville gerne have kommentarer til det udarbejdede. Alle

11 Nordisk møde i DK
RR efterlyste hjælp til arrangering af mødet i november.
Beslutning udskydes til næste møde. RR

12 Idrætsleje & udd.
UK bør kontakte Valhalla (Christian Moselund) om Idrætslejr, som
mest ligner uddannelse. Uddannelsesplan kan løse problemet.
JK kontakter UK.

UK
JK

13 Gennemgang af sidste referat
Bør læses af alle. Alle

14 Evt.
Alle må købe headset til computeren til kr. 200 på unionens regning. Alle
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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

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 Bo Gamba

_____________________________ _____________________________ _____________________________
Jeppe Krogh Hyben Luise Dige Kirsti Bakholm Husted

_____________________________
Laurii Makela


