Referat
DULFU Bestyrelsesmøde
Dato:

Søndag den 4. februar 2018 kl. 10.00

Sted:

Fjelsted Skov Kro

Deltagere:

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

1. Per Horn bød velkommen.
Der var ingen bemærkninger til referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 25. november 2017.
Dagsordenen blev godkendt med 2 tilføjelser og det var PLB samt behandling af persondata.

2. Formanden (PH)
a) Møde med TBBST
Mødet blev holdt hos TBBST den 12. januar 2018. Fra DULFU’ s bestyrelse deltog PH, HH, PJ og HE.
Deltagerne orienterede kort om emnerne fra mødet.
Emnerne var:
- 600 kg. klassen
- orientering om VL3-havariet
- fri indflyvning i DK
- ny BL9-6.
- orientering om kvalitetskontrollen som DULFU kører lige for tiden.
Det var et godt og konstruktivt møde med TBBST. Der blev ikke noget endeligt besluttet.

b) Kvalitetssikring af kontrollanter og instruktører
HE og PH har været på kvalitetsbesøg hos kontrollanterne Bent K. Pedersen, Herning UL og Hans Orla
Nielsen, Søhøjlandets UL-klub.
Kontrollanterne var meget positive for DULFU’s besøg, hvor begge fik opfrisket deres roller som
kontrollanter samt gennemgang af de nye bedømmelsesskemaer. HE og PH fortsætter året ud med
kvalitetssikringen.

c) Orientering om KDA
KDA afholdt bestyrelsesmøde den 8. januar 2018. PH havde desværre ikke deltaget.
PH fortalte kort fra mødereferatet at:
- der er holdt afskedsreception for generalsekretær Tonny Henriksen.
- sportslicencer er ved at blive uddelegeret til Unionerne
- ny hjemmeside er under udarbejdelse
- e-mails sendes til DHPU
- DMU har meldt sig ud pr.30.6.2018
- regnskab laves i E-conomic.
- der arbejdes på at sælge KDA huset, hvor der pt. er 1 lejer.
- sprogtestaktiviteten skal fortsætte i KDA regi.
d) Forberedelse af repræsentantskabsmødet
Dalum Landbrugsskole er reserveret til den 18. marts kl. 10. Formøde for bestyrelsen kl. 9.
Hver bestyrelsesmedlem laver en kort status på deres område inden for ca. 14 dage og sender til PH.
HH, JG, FN og HE modtager genvalg. PH spørger suppleanterne Lars Toft og Niels Gregersen om de ønsker
genvalg.
JG spørger revisorerne om de ønsker genvalg.
Når der sendes e-mail ud til alle formænd med indkaldelse til repræsentantskabsmøde, opfordres
klubberne til at komme med forslag til årets UL-medlem.
Klubberne får en frist på 1 uge. Alle indkomne forslag skal sendes til bestyrelsen.
AJ laver opslag på hjemmesiden om forslag til årets UL-medlem.
PH inviterer DMU, DSVU, KDA og TBBST.

3. Næstformanden (HH)
a) Temamøder
Hvis Henrik Michelsen fra TBBST har mulighed for at optræde på temamøderne, lader vi ham være
hovedaktør. Det blev i den forbindelse aftalt, at HH taler med HM og i givet fald sammen med ham og
berørte klubber finder datoer til temamøderne. Hovedoverskrifterne skulle være holdninger til
flyvesikkerhed samt arbejdet i TBBST, og DULFUs samarbejde med styrelsen. Geografisk satses der på NULF,
Randers, Herning, Haderslev, Odense og Måløv (Albatros).
(Henrik Michelsen har efterfølgende markeret yderst positiv holdning til sådanne arrangementer, men har
ikke tid til at påtage sig opgaven. Der afholdes derfor ikke temamøder i år).

b) Opt-out (600 kg)
I EU ligger realindholdet for en såkaldt opt-out-mulighed (hvor den enkelte stat kan påtage sig at lave ULregler med op til 600 kg. MTOM) nu fast. Formelt forventes det fastslået i løbet af foråret til senere, endelig
ikrafttræden. Spørgsmålet blev drøftet på mødet i TBBST 12.1.18. Styrelsen opfordrede der unionen til at
komme med et oplæg med beskrivelse af forventet proces og enkeltheder, hvorefter der ville blive truffet
beslutning om Danmarks stillingtagen.
Som led i forberedelsen heraf deltog PH og HH den 3. feb. i et møde med søsterorganisationerne i Sverige,
Norge og Finland. Der blev her opnået enighed mellem disse organisationer om alle væsentlige enkeltheder
til brug for det videre arbejde.

c) Medlemsudvikling
Der er en meget lille tilbagegang på 4 i medlemstallet og bestyrelsen drøftede dette kort. Alle var enige om,
fortsat at arbejde på en medlemsfremgang i klubberne. I 2017 er der kommet 2 nye UL-klubber til.

4. Materielområdet (PJ)
a) Administration af ultralette fly
HE og PJ har haft møde med Ole Gellert Andersen og Peter Eriksen den 30. januar 2018 om ultralette
svævefly. PJ orienterede kort om mødet.

5. Uddannelsesområdet (HE)
a) Seminar 24+25 februar for klubbernes materiel og uddannelsesansvarlige
HE og PJ kører seminaret. HE tager uddannelsesområdet og PJ tager materielområdet.
Seminaret er for at klarlægge materiel/uddannelsesansvarliges rolle i klubben.
Møderne holdes i Ringsted og Arnborg.
Ved indstillinger til prøver foreslog HE, at det fremover er den uddannelsesansvarlige, som indstiller eleven
til prøve. Den øvrige bestyrelse kunne tilslutte sig forslaget og HE vil arbejde videre med dette.
AJ foreslog, at flyvetilladelsen ikke skulle indsendes til sekretariatet ved havari/hændelse, men i stedet
deponeres ved den materielansvarlige. AJ vil få klarhed over gældende regler og vil komme med et oplæg
til ny proces.

b) Instruktørkursus 2018
HE har sendt skrivelse ud til alle instruktører med tilbud om kursus. Der er pt. tilmeldt 1 mand, hvilket er for
lidt til at afholde kurset. HE håber på flere tilmeldinger inden fristens udløb, som er den 10. februar.

c) Revision af BL 9-6
Er omtalt i punkt 2.

d) Persondata
DULFU opbevarer kun cpr.nr i forbindelse med certifikatansøgninger. Cpr.nr. og ansøgningspapirer gemmes
i databasen og original papirerne sendes til TBBST. AJ vil undersøge om de oplysninger DULFU opbevarer,
behandles på den korrekte måde.

6. Flyvechefen (AJ)
a) VL3-sagen/havariet
AJ orienterede kort om havarisagen.
HE opfordrede AJ til at skrive ud til bestyrelsen, når der havde været et havari/hændelse.
AJ orienterede om, at han fortsat arbejder på hjemmesiden.
b) PLB
AJ har fået henvendelse fra medlemmer i Albatros om uge 31turen og brug af kodet PLB på turen.
PJ vil tage spørgsmålet med til Michael Skovsgaard, TBBST.

7. Kassereren
a) Regnskab 2017
JG gennemgik regnskabet for 2017. Der har været mange aktiviteter i gang, som giver et lille underskud.

8. FN
a) Danish Air Show og DULFU træf
FN påtænker at holde DULFU træffet sammen med Danish Air Show.
DULFU træf om lørdagen og Danish Air show om søndagen. Det bliver weekenden den 9+10 juni 2018.
FN arbejder videre med planlægningen af weekenden.

9. Sekretariatet
Der er sendt opkrævninger ud til klubberne vedr. kontingent 2018. Alle klubber har betalt på nær 1.
Stor ros til klubberne for at have styr på deres medlemsafgang inden 31.12.

9. Eventuelt
Datoer for nye bestyrelsesmøder samt mødested aftales efter repræsentantskabsmødet på Dalum
Landbrugsskole.

