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Indbydelse til Repræsentantskabsmøde 2005 
 

Til samtlige klubber under DHPU: 
 

Repræsentantskabsmødet finder sted lørdag d 26. februar 2005 på  
Skjoldenæsholm Golfcenter, Skjoldenæsvej 101, Jystrup.  
(Mellem Skjoldenæsholm og Sporvejsmuseet.) 
 

Da årets arrangement indbefatter en frokost buffet, som unionen betaler for, uanset om 
du spiser med eller ej, kunne hyggesnakken starte allerede kl. 11:30. Rep-mødet starter 
kl. 13:00 
 

Deadline for indsendelse af forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet  
er overskredet. Emner der ønsket drøftet henvises til eventuelt, med de begrænsninger 
dette medfører.  
 

Der er udsend indkaldelse til repræsentantskabsmødet, ledsaget af de forslag der skal 
behandles, direkte til klubberne. Bagerst er der en liste fra sidste DIF medlems 
optælling der angiver klubbens stemmer. Hvis de opmødte ikke er 
bestyrelsesmedlemmer I klubben skal der foreligge en fuldmagt for at kunne stemme. 
Hver repræsentant må max. have 3 stemmer. Mødet er åben for alle medlemmer af 
DHPU. 
 
Instruktør kursus opgradering. 
Vi supplerer igen det almindelige instruktørkursus i Oktober, med et i Kössen (Østrig) 
 

Instruktør: Hamid Reza Sadi. Han har 10 års erfaring med bjerg- og termikflyvning. 
 

Kurset det starter søndag den 07-08-2004 KL 14:00, hvor vi mødes ved liften i 
Kössen. 
Det slutter lørdag den 13-08-2004 17:00 efter flyvning. 
 

Dette kursus er kun for aktive instruktør, der ikke allerede har været på kurset. 
Ps. Der er kun plads til 10 Instruktør 
Der ydes et tilskud til ophold på pension med morgenmad, plus fri liftkort. 
Egen betaling er transport og mad. 
Afstand fra Gedser til Kössen er 928 km, ca. 12 timers kørsel 
Startstedet er perfekt til både HG og PG. Der er 900 m højde forskel mellem start og 
landing. 
Hvis man ikke allerede har et Air Card fra Kössen, skal der sendes et pas billede og 
flyve certifikat til: Jens Christian Lisberg Brandholms alle 55 2610 Rødovre 
Senest den 01-07-2005, derved spares Air Card pris. 
 

Sidste tilmelding skal ske senest fredag den 01-06-2005 til DHPU sekretariatet. 
 

Kontakt person for yderligere informationer: Jens Christian Lisberg, tlf. 26 24 53 39 
 
Nye klubber. 
Vi byder to nye klubber velkommen i rækken af klubber under DHPU. 
Det drejer sig om PG klubben WingMan med Steffen Beck, Strandboulevarden 125,  
5.tv. 2100 kbh Ø som formand. 
Samt Bjergflyvningsklubben Cloudbase med Jens Chr. Lisberg som formand. 
Vi håber de må få vind i vingerne til glæde og gavn for fællesskabet. 
 

 

 
 
         Indhold:    
 
Rep. mødet 
Sidste nyt om mødet. 
 
Instruktør kursus  
Invitation til bjerg seminar 
 

Nye klubber. 
Velkommen til !!. 
 
Medlemskabet. 
Medlemskab af flere klubber. 
 
 
 
 
 
 Administrationen kan  
kontaktes på følgende 
adresse: 
Dansk Hanglider og 
paraglider Union 
v/ Birthe Mikkelsen 
Haulundvej 9 
Postboks 9 
6870 Ølgod. 
Tlf.nr. 75 24 51 10 
Tlf. tid: mandag og 
torsdag kl. 15 – 18 
Fax.nr. 75 24 66 10 
E-mail: ddu@image.dk 
Bank: Sydbank 
Reg. 7703 konto 0102925 
 
 
 
 
 
 
 
Stof til nyhedsbrevene 
sendes til administrationen 
Deadline for næste 
nyhedsbrev: 
28 februar 2005 
Planlagt udsendelses dato: 
08 marts 2005 
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Forslag om standardiseret medlemskontingent i DHPU- tilsluttede klubber. 
Fremsat på Klubleder seminaret 2005 
Formål: 
At gøre det nemmere for medlemmerne i de enkelte klubber at melde sig ind i andre 
klubber tilknyttet DHPU. Samt gøre det muligt at fordele midlerne i DHPU på en 
sådan måde, at ikke nogle ganske få klubber får uforholdsmæssig store fordele af  
parallelle medlemskaber. 
 

Problemformulering: 
Der ligger et problem i at opfordre medlemmer til at melde sig ind i flere klubber med 
forskellige aktiviteter, hvis disse klubber har vidt forskellige medlemskontingenter. 
Dette kan give en skæv ressourcefordeling mellem klubberne. Specielt når 
Unionsformanden opfordrer klubmedlemmerne til at melde sig ind i klubber med 
optrækspladser.  
Hvis nu rigtig mange melder sig ind i en sådan klub, kan der også opstå det problem, 
at de siddende medlemmer kunne frygte en fjendtlig overtagelse af klubben på en 
generelforsamling. Om faren er reel er nok lidet sandsynlig; men det kan tænkes. 
Ydermere opstår der et problem ,hvis Unionen skal opfylde et ønske fra flere klubber 
om at udbalancere en sådan skævhed. Idet indbetalinger af flere forskellige størrelser 
klubkontingenter så vil give en voldsom besværlig administration. 
 

Løsningsforslag: 
Indføres en standard størrelse kontingent, eks. vis 150 kr. i alle klubber, vil det blive 
meget nemmere for medlemmerne at melde sig ind i andre klubber. Har klubberne 
brug for yderligere indtægter, i overensstemmelse med deres nuværende indtægter, 
indkræves disse som tillægsabonnementer, som f.eks. skoling, benyttelse af 
klubdrager/skærme, optræk, transport, mm. 
Tilbudene er mange: optrækklubber, bjergflyvningsklubber, skræntflyvningsklubber, 
motorflyvningsklubber, og medlemmerne kan frit vælge hvilke klubber de vil være 
medlem af, blot de betaler medlems-kontingentet til hver enkelt klub. Hvis rigtig 
mange melder sig ind i optræksklubberne, kunne det give en tiltrængt styrkelse af 
disse klubber. Dels økonomisk og dels også aktivitetsmæssigt, idet  man må antage, at 
når et medlem betaler til en klub vil det også benytte sig af klubbens tilbud. I stedet 
for at se en fare i mange medlemmer, så se det som en styrkelse. Det ligger i 
demokratiet, at man må argumentere for sine synspunkter og holdninger. Derfor må 
det være flertallets holdninger, der afspejles i klubbens arbejde. 
I ønsket fra flere klubbers side, om udligning af indbetalte kontingenter, ligger 
selvfølgelig den kendsgerning ,at en flytning af midler fra en gruppe klubber til nogle 
få andre, vil give en skævvridning i ressourcer. Unionen vil derfor se på muligheden 
for at lave en udligningsordning. Et standardiseret kontingent vil alt andet lige give en 
nemmere administration af dette. 
Hvis opfordringen til at melde sig ind i optræksklubber, og bjergflyvningsklubber 
bliver fulgt i stort tal, vil det være at sammenligne med en indirekte unionsstøtte til 
optrækspladserne. Dette er helt i overensstemmelse med unionens politik, idet det er 
her fremtiden ligger. En udligning af denne støtte vil uvægerligt medføre ændret 
prioritering i støtten til andre aktiviteter. Her må klubberne komme med 
tilkendegivelser for hvad de vil undvære, og hvad de ikke vil undvære. 
Hvis udligning skal gå lige op med indbetalingerne kan det dreje sig om et beløb på 
75.000,- kr. Disse udligningstiltag kan først gennemføres til næste budgetår. 
 

Retningslinier: (Hvis dette forslag følges) 
1. Klubben vedtager et medlemskontingent på 150,- kr/p.a. 
2. Klubben åbner op for medlemmer fra andre klubber, ifølge Folkeoplysningslovens 

intentioner. 
3. Klubben sørger for at medlemmet betaler kontingentet. 
4. Medlemmet registreres i det nye fælles medlemsregister på DHPU-hjemmesiden. 
5. I november sammentælles dobbeltmedlemskaberne for hver enkelt klub. 
6. Unionen medtager udligningsbeløbet i næste års budget. 
Beløbene tilbageføres til klubberne i april, efter rep.mødet. 

 
 
Bestyrelsen: 
 
Formand, PR: 
Niels Jensen 
Fælledvej 1, Sebbersund 
9240 Nibe 
Mobil: 2943 2967 
niels.jensen@sebbersund.dk 
 
 

 
PG elite, IT/Web: 
Jens Thullesen 
Rækmarken 9, Hørby 
4300 Holbæk 
Tlf: 59 46 20 60 
jens@paraglider.dk 
 
 

 
HG elite, Redaktion, Motor
Henry Stripp 
Kildegården 11 2th 
8000 Århus C 
Tlf: 86 18 11 90 
henry.stripp@oncable.dk 
 
 

 
Sikkerhed:  
Michael Roland 
Gladsaxe Møllevej 95. 1.tv 
2869 Søborg 
Tlf: 4117 3069 
m.roland.h@get2net.dk 
 
 

 
Uddannelse, Bredde, Miljø 
Jens Christian Lisberg 
Brandholmsallé 55 
2610 Rødovre 
Tlf: 36 70 95 08 
Mobil 29 92 03 39 
jclisberg@paraglider.dk 
 
 
Artikler til Dragesport 
sendes til: 
Jørgen Lindegaard 
Kirkestien 17 
6400 Sønderborg 
Tlf. 2128 3079 
dds@jolic.dk 
 
Deadline for stof til 
næste Dragesport: 
06 Marts 2005 
Planlagt udsendelses dato: 
06 April 2005 


