Referat
DULFU bestyrelsesmøde
Dato:

Lørdag den 4. februar 2017

Sted:

Kultur og Erhvervscenter Jammerbugt, Søparken 2, 9440 Aabybro.

Deltagere:

Per Horn (PH)
Hans Havsager (HH)
Frank Nielsen (FN)
Preben Bruhn Jensen (PJ)
Jørgen Gram (JG)
Helge Hald (HE)
Afbud fra: Anders Jørgensen (AJ)
Referent: Pernille Krogsgaard (PK)

Per Horn bød velkommen til alle.
1. Der var ingen bemærkninger til referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 19. nov. 2016.
Dagsordenen blev godkendt efter fjernelse af punkt 4h (Unionsmøder), da dette punkt fremgik 2 steder.
2. Formanden (PH)
a) Ændring i Unionsmøderne
PH orienterede om, at Unionsmøderne er primært orientering fra TBST og skal ikke bruges til specifik
sagsbehandling. TBST har meldt ud, at hver Union fremover har mulighed for 2 møder med TBST pr. år og
alt efter behov. På disse møder må unionerne tage specifikke sager op.
TBST har spurgt om DULFU og DSvU kunne holde møde sammen. PH skal kontakte Peter Eriksen fra DSvU
om evt. afholdelse af disse fællesmøder.
b) Passivt medlemskab i DULFU
Passive medlemmer skal altid godkendes af DULFU’s bestyrelse. Som passivt medlem må man hverken føre
eller eje et ultralet fly. PK laver status på passive medlemmer i DULFU.
PH er blevet kontaktet af Lycon, som er skandinavisk forhandler af Rotax motorer.
Lycon var interesseret i, at få en servicemand for Rotax i Danmark. PH kontaktede PJ for at høre om dette
havde hans interesse. Det havde det og PJ er nu udnævnt til servicemand for Rotax i Danmark.
Lycon holder et kursus i Sverige, som alle DULFU medlemmer er velkommen til at tilmelde sig til.
Der kommer opslag på hjemmesiden og der vil blive sendt nærmere information ud til alle medlemmer om
kurset. Kurset er for egen interesse og egen betaling. Tilmelding skal ske direkte til Lycon og er efter først til
mølle princippet.
3. Kasserer (JG)
a+b) Et pænt regnskab for 2016 og budget for 2017 blev gennemgået.
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4. Næstformanden (HH)
a) Redaktør til hjemmeside og nyhedsbrev
DULFU har haft opslag på hjemmeside, da der søges efter en ny redaktør til hjemmesiden og nyhedsbrevet.
Der er kommet 1 henvendelse på redaktøropslaget.
HH vil snakke med den pågældende, og bestyrelsen skal evt. senere tage en snak med vedkommende.
b) KDA
HH orienterede om det igangværende arbejde med rationalisering af KDA. Bestyrelsen var forud orienteret
om politik mht. dette spørgsmål, som DSvU’s hovedbestyrelse havde besluttet på sit seneste møde.
Bestyrelsen tilsluttede sig denne politik.
c) EU tilskud til udskiftning af radio (8.33 kHz)
Bestyrelsen var meget tilfreds med, at AOPA og DMU havde påtaget sig opgaven med at ansøge om denne
mulighed på vegne af hele GA-miljøet i Danmark. Der forelå endnu ikke nyt fra de 2 organisationer.
d) 600 kg sagen
Ikke noget nyt – HH arbejder fortsat på sagen.

e) Forberedelse af repræsentantskabsmødet
Til repræsentantskabsmødet den 19. marts 2017 er Dalum Landbrugsskole reserveret.
JG sørger for kontakt til Christian Iver Petersen og Henning Wilgaard for at få regnskabet revideret inden.
Indkaldelse skal ud 3 uger inden mødet og denne sendes ud pr. post og mail til alle formænd.
Tilmelding skal ske til sekretariatet.
HH har nogle ændringer til vedtægterne, som skal sendes sammen med indkaldelsen.
PH, PJ, og AJ er på valg – PH og PJ ønsker at genopstille.
PH kontakter AJ, samt 1 suppleant Lars Toft og 2 suppleant Niels Gregersen for, at høre om de ønsker at
genopstille.
JG spørger om revisorerne vil genopstille.

f) Opsamling på seminaret
Bestyrelsen har netop været samlet til seminar den 21-22. januar 2017.
På seminaret blev 4 emner drøftet:
KDA
Hverv i bestyrelsen
Kvalitetssikring i klubberne
Revision af BL9-6 og UL håndbogen.

Seminaret var godt for sammenholdet, og bestyrelsen kom til at kende hinanden bedre.
g) Udvalg til behandling af UL-fly på individbasis
PJ har møde med Michael Skovsgaard, TBST inden for de næste par uger.
j) Temamøder
Temamøderne er planlagt.
HH laver en informationsmail om temamøderne, som skal udsendes til alle medlemmer.
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j) EAS Møde
EAS Møde 18-19 marts 2017 i Berlin. Helge foreslog, at en fra bestyrelsen skulle deltage, og HH vil gerne
tage af sted.
5. Materielområdet (PJ)
Der sker ikke så meget her i vinteren. Skal have møde med TBST inden for de næste 14 dage.
6. Uddannelsesområdet (HE)
a) E-mailadresser på instruktører i UL-håndbogen
HE foreslog, at der oprettes en e-mail til hver bestyrelsesmedlem bl.a. kasserer@dulfu.dk. Denne e-mail vil
altid følge det indsatte bestyrelsesmedlem. Helge tager fat i AJ omkring denne opgave.
b) Nye teoriprøver
HE har arbejdet med udarbejdelse af nye teoriprøver. DULFU har fået lov til selv at holde sin egen ULteoriprøve. Prøverne skal godkendes af Mads Hejsing, TBST, hvilket HE sørger for.
Konceptet lægger op til, at der på visse områder kan samarbejdes på tværs af unionsskel med
undervisningen.
HE arbejder pt. med omskoling på flytype.
Sekretariatet har forespurgt om flyvetimer fra kontrollanter og instruktører skulle indsamles, da der var
kommet en henvendelse om dette. Det skal de og HE tager denne opgave.

7. Flyvechef – AJ var ikke til stede.

8. Sekretariatet (PK)
Sekretariatet orienterede om, at der er fremsendt opkrævninger for 2017 til alle klubber.
Der er kommet en henvendelse fra en klub, som netop har mistet et medlem pga. dødsfald. Klubben har
ikke betalt kontingent endnu. Henvendelsen gik på, om der skulle betales kontingent 2017 for medlemmet.
Bestyrelsen besluttede, at det skulle der ikke.

9. Eventuelt
Det blev besluttet, at flykontrollanter skal have adgang til databasen, så de kan se oplysninger på fly inden
syn.
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