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Referat
DULFU Bestyrelsesmøde
Dato:

Søndag, den 1. december 2019 kl. 10.00

Sted:

Nr. Felding Flyveplads

Deltagere: Per Horn (PH)
Hans Havsager (HH)
Preben Bruhn Jensen (PJ)
Anders Jørgensen (AJ)
Jørgen Gram (JG)
Helge Hald (HE)
Frank Nielsen (FN)
Referent: Hans Havsager
1. Per Horn bød velkommen.
Der var hverken bemærkninger til referatet fra bestyrelsesmødet den 1. september
2019 eller til dagsordenen.

2. Formanden (PH)
a) Orientering om KDA
PH orienterede om de 2 repræsentantskabsmøder, KDA havde afholdt 29.
september i Odense. På det første var vedtægtsændringer med væsentlige
ændringer i KDA’s ledelsesstruktur mv. blevet besluttet. Og det andet møde, som
var ordinært repræsentantskabsmøde, blev gennemført på basis af de nye
vedtægter. På baggrund af beslutningerne på mødet arbejder KDA p.t. med oplæg
til en workshop om KDA’s fremtid, der afholdes den 25. januar 2020. Når PH
modtager oplægget, sendes det videre til DULFU’s bestyrelse.
b) Orientering fra klubber/medlemmer.
PH orienterede om henvendelser fra/om klubber og medlemmer.
c) Afholdt møde i Holstebro Flyveklub (HFK)
På baggrund af oplæg fra HFK havde PH og JG haft et møde med HFK om evt.
engagement for DULFU i flyveplads/anlæg i Nr. Felding. Bestyrelsen drøftede det
forelagte og traf beslutning om et mandat til PH og JG til videre drøftelser med HFK.
I givet fald vil oplæg til endelig beslutning blive forelagt repræsentantskabet på dets
møde i foråret 2020.
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d) Ny støjbekendtgørelse for flyvepladser på vej.
Myndighederne arbejder for tiden med en ny bekendtgørelse til afløsning for
reglerne fra 1994. I den sammenhæng har der været rettet henvendelse til unionen.
Tidligere udarbejdet materiale om støj fra UL-fly indgår i arbejdet.
e) TBST-besøg i sekretariatet.
Besøget fandt sted den 18. september. Der havde ikke været bemærkninger fra
styrelsens side.
3. Næstformanden (HH)
a) Opt-out og revision af BL 9-6
HH havde rettet henvendelse til styrelsen om et kort møde til afklaring af forskellige
forhold i forbindelse med udarbejdelse af oplæg til styrelsen. Henvendelsen havde
endnu ikke givet resultat, og HH rykker for svar.
b) Orientering fra EMF-mødet i oktober.
PH havde været forhindret i at deltage, så HH havde alene repræsenteret DULFU.
På mødet havde formanden for EAS orienteret om det igangværende arbejde i
EAS. Især er drøftelser med EASA om droner vigtige, herunder især forhindring af
begrænsninger i luftrummet og af krav om kostbart udstyr i flyene til lokalisering af
droner.
I de forskellige lande arbejdes der med opt-out. Alene Tjekkiet, Tyskland og
Frankrig har fået gennemført nye vægtgrænser via opt-out. MTOM for almindelige
2-sædede fly er blevet 600 kg. i Tjekkiet og Tyskland og 500 kg. I Frankrig.
Der havde i nogle lande været rygter om, at der i EASA arbejdes på i 2024 at
inddrage UL under EASA-regler. Der var enighed om at holde øje med dette og at
modarbejde det.
Rieteke van Luijt havde forud for mødet meddelt at hun ville trække sig som
formand for EMF, men gerne ville fortsætte som kasserer. Efter forslag fra
bestyrelsen blev det franske medlem af bestyrelsen, Louis Collardeau, valgt som
formand. Bestyrelsen fortsætter med samme personkreds som hidtil.
Næste EMF-møde finder sted i Paris den 17. oktober 2020.
4. Materielområdet.
PJ havde ikke noget nyt til behandling.
5. Uddannelsesområdet.
HE orienterede om afholdte udvalgsmøder og seminarer.
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Kontrollantseminaret 28. september var blevet afholdt sammen med Gyrounionen,
og Morten Keller fra styrelsen havde deltaget. Der var enighed om, at skilltests skal
standardiseres, og at teksten i skemaerne skal følges.
I instruktørseminaret den 19. oktober deltog ca. halvdelen af samtlige instruktører.
Nyt seminar afholdes 29. februar 2020.
Et onlineseminar for teoriundervisere den 14. november var gennemført sammen
med DSvU, og der havde været tilfredshed med online-teknikken.
Uddannelsesorganisationen for BEG og N-BEG etableres sammen med DSvU med
en leder fra hver af unionerne.
Nye instruktørstempler er ved at blive lavet til levering medio april 2020.
HE fortsætter gerne i DULFUs bestyrelse en periode mere, men lægger vægt på
”klargøring” i den kommende valgperiode af en afløserkandidat.
6. Flyvechef.
AJ orienterede. Der har i 2019 været 14 rapporterede hændelser og havarier. Ingen
fatale, men et havari med alvorlig personskade. AJ analyserer materialet og melder
resultatet ud. Der påtænkes orienteret herom på de planlagte temamøder i foråret
2020.
7. Kasserer.
JG gennemgik det udarbejdede budget for 2020. Det blev godkendt.
8. Event (FN)
Forslag til DULFU-arrangement 2020 afventer drøftelser med HFK om Nr. Felding.
Resulterer disse ikke i noget konkret resultat, afhænger det af, hvilke klubber, der
byder ind.
9. Sekretariatet.
Sekretariatet var ikke repræsenteret på mødet, og der var ikke spørgsmål
vedrørende det.
10. Eventuelt.
JG orienterede fra de afholdte Rotax-kurser. De havde været en stor succes, og der
afholdelse af flere. Således planlægges der afholdt kurser i januar 2020. Invitation
hertil forventes udsendt snart.
Næste DULFU-bestyrelsesmøde afholdes søndag, den 2. februar 2020 i Fjeldsted.
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