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Indbydelse til Repræsentantskabsmøde 2005. 
 

Til samtlige klubber under DHPU: 
 

Dansk Hanggliding og Paragliding Union har i sine vedtægter fastsat 2 mulige datoer 
for det årlige ordinære repræsentantskabsmøde, den sidste lørdag i februar eller den 
første lørdag i marts. 
 

Repræsentantskabsmødet bliver lørdag d 26. februar 2005 på Sjælland 
 

Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være DHPU’s 
administration i hænde senest den 1. januar 2005 . 
Forslag kan fremsendes på e-mail, men skal også fremsendes skriftligt med 
originalunderskrift, så fejltagelser etc. undgås.            
Forslag til repræsentantskabsmødet kan ikke indeholde økonomiske støtteordninger 
eller specialtilskud til enkelpersoner eller klubber. 
Der udsendes i februar måned indkaldelse til repræsentantskabsmødet, ledsaget af de 
forslag der skal behandles, direkte til klubberne. 
 

På bestyrelsens vegne 
Birthe Guldberg Mikkelsen 
 
Katastrofe !!  
Nu er vi kun 500 medlemmer i DHPU.  
Næste september ( Sept. 2005) klapper DIF fælden. Vi vil miste 250.000,- kr. i tilskud. 
Hvor meget arbejde vil du gøre for 250.000,- kr. om året ?  
Vil du melde dig ind i mere end een klub ? til en udgift af tilsammen 1.000,- kr. i et år. 
Jamen så gør det !!! 
Niels Jensen vil anbefale jer alle, at melde jer ind i mindst en klub mere. Det er nemlig 
sådan, at hvert medlem udløser mellem 1500 og 2000 kr. årligt. Disse penge går 
tilbage til jer selv. Så hver gang du betaler 1000 kr. får du 2000 kr. igen. Det er da en 
god forretning. 
Du skal faktisk kun gøre det i 2005, for reglerne er sådan, at unionen ikke må være 
under 1000 medlemmer i tre år i træk, så hvis vi kommer over 1000 medlemmer i 
2005 kan vi slappe lidt af i 2006. 
Men når du nu har meldt dig ind i f.eks. XC-Sjælland, Paranaut, MDK eller PG-nord, 
hvorfor så ikke blive der? 
Klubber med optræksbaner kunne godt bruge en håndsrækning i form af flere 
medlemmer og mere frivillig arbejdskraft, med større aktivitet og glæde til følge. 
 
DHPU’s bestyrelse i 2005 ? 
Da Jens Chr. Lisberg, Michael Roland Hansen og Henrik Roland Hansen har meddelt, 
at de ikke stiller op til næste repræsentantskabssamling, mangler vi nogle engagerede, 
stabile og seriøse medlemmer, der vil gøre en indsats i Unionen. 
De tre herrer har gjort et fremragende stykke arbejde i den tid de har bidraget til 
Unionens ledelse; men vi har brug for noget stabilitet og noget seriøst fremadrettet 
arbejde. 
Husk at man som bestyrelsesmedlem er Unions-politiker. Det vil sige at man er med 
til at lægge retningslinierne for fremtiden. 
 
 

 

 
 
         Indhold:    
 
Rep.-mødet 2005 
Mødeindkaldelse 26 feb. 
 
Medlemsflugt. 
DHPU i dyb krise. 
 

Bestyrelsen 2005 
Stort gennemtræk af medlemmer
 
Opdatering. 
Igangværende sager. 
 
Luftrum på Sj. 
Ændringer i 2005 på Sjælland.  
 
 
 
 
 
 
 Administrationen kan  
kontaktes på følgende 
adresse: 
Dansk Hangglider 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 December 2004 
Planlagt udsendelses dato: 
06 Januar 2005 
 

Paragliding Hanggliding 
Nr.022 – 08 November 2004 – 3. årgang 

Nyhedsbrev for Dansk Hanggliding og Paragliding Unions medlemmer 
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Artikler til Dragesportsendes til:
Jørgen Lindegaard 
Kirkestien 17 
6400 Sønderborg 
Tlf. 2128 3079 
Mail: dds@jolic.dk 

 
Deadline for stof til næste Dragesport: 
06 November 2004 
Planlagt udgivelsesdato: 
06 December 2004 
 

Man er med til at bestemme hvordan pengene skal bruges, og hvordan vores fremtid 
skal se ud. 
Hvis du er interesseret i dette, skal du ikke holde dig tilbage fordi du synes du ikke 
har forstand på det, eller ved noget om det. Det lærer du hurtigt ! Jo mere du lærer, jo 
mere interessant bliver det. Så meld dig på banen, vi har brug for dig! 
 
Igangværende sager. 
 

Fasterholt. 
Bestyrelsen havde et meget konstruktivt møde med MDK, om driften af Regional 
Center Fasterholt. 
Her blev der enighed om at Flemming Lauridsen, som kasserer for MDK, Birthe og 
Niels Jensen vil følger op på en række besparelsesforslag fremsat af Flemming. 
Dette lægger op til en tættere styring af driftsbudgettet og en fjernelse af den 
automatiske underskudsgaranti. Dette betyder ikke at unionen ikke vil støtte Centret 
ved en evt. underskud; men det skal blot forelægges bestyrelsen fra gang til gang. 
 

Udvikling af DHPU. 
Bestyrelsen deltog i det første forløb i ”Ungdomsvenligt forbund” i Odense midt i 
oktober. Forløbet blev dirigeret af John Åge Petersen fra DIF og bragte en lang række 
problemstillinger frem til afklaring. De fortsætter d. 5. dec. også i Odense og det hele 
skulle gerne ende ud i 12 punkter (indsatsområder) som bestyrelsen skal arbejde med i 
2005. Dette skulle gerne bringe os nærmere de 1000 aktive medlemmer. 
 

Status på Heatherhill og Strandbjerggård. 
Dorthe O. Andersen DIF meddeler at SN (Skov og Naturstyrelsen) er indstillet på at 
indgå en kontrakt med os på lignende vilkår som den på Møns klint. Gældende for 
både Heatherhill og Strandbjerggård. Der er dog den lille krølle, at SN vil have en 
tilkendegivelse fra SLV om problemet med overflyvning af de grunde der har skel 
helt ud i havstokken. SLV har meldt tilbage at de imødeser en officiel henvendelse fra 
SN. Niels Jensen skal have et møde med Dorthe O. Andersen DIF mandag d. 8. nov. 
hvor han vil bede hende formidle kontakten til SN. 
 
Luftrum Sjælland 2004 
Der har hen over sommeren og efteråret været afholdt nogle møder i KDA 
luftrumsudvalg, om det Sjællandske luftrum. 
Før sommerferien blev der i KDA regi, lagt en slagplan om mulighederne efter 
nedlæggelsen af Flyvestation Værløse. 
 

Der har efterfølgende været møder med SLV, NaviAir og Roskilde Lufthavn. 
 

Nu ser det ud til at der vil bliver oprettet nogle nye områder for fritidsbrugere. For os 
er de mest interessante et under ILS indflyvningen i Vestsjælland og et på Nordstevns. 
 

Da vi lever i et demokratisk land, vil ændringerne nu blive sendt ud til høring. Dette 
skal ske inden december for at ændringerne kan komme med på næste udgivelse af 
ICAO kortet til april 2005. 
I denne anledning vil KDA indbyde til et møde der vil blive afholdt den 25 november 
kl. 19:00 i KDA huset Roskilde. Målgruppen er klubledere eller andre repræsentanter 
for Sjællandske klubber eller unionsbestyrelsens medlemmer. 
Her kan man så få hele historien og stille spørgsmål. 
 

Er din klub interesseret i at deltage, kan I få materialet tilsendt ved at sende en mail til 
administrationen eller njaskirk@privat.dk 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
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 
 
 
 
 
 
Information om klubberne 
findes på: 
www.dhpu.dk/klubber/ 
 
 
 


