DULFU-bestyrelsesmøde den 31. januar 2016 på Viborg flyveplads

Referat fra bestyrelsesmøde / DULFU.
Deltagere:
Per Horn (PH)
Hans Havsager (HH)
Preben Bruhn Jensen (PBJ)
Jørgen Gram (JG)
Niels Gregersen (NHG)
Anders Jørgensen (AJ)
Frank Nielsen (FN)
Referent Hans Havsager (fordi sekretariatet var forhindret)

1. Referat fra sidste møde og dagsorden.
Der var ikke bemærkninger til referatet og dagsordenen blev godkendt.

2. Medlemskab af KDA efter beslutning på KDAs repræsentantskabsmøde.
På KDA-mødet i september 2015 blev der truffet beslutning om ændring af KDAs
vedtægter, så stemmefordelingen ved afstemninger i KDA (fortsat) kunne baseres på
antallet af medlemmer i de respektive unioner, der betaler KDA-kontingent gennem
dem. Da en god del af DULFUs medlemmer på grund af, at de også er medlem af
andre unioner, betaler KDA-kontingent gennem dem, giver det DULFU en relativt
ringere stilling ved disse afstemninger. DULFU havde ønsket, at stemmefordelingen
blev baseret på medlemstallene i de enkelte unioner, som det reelt skulle have været
efter KDAs hidtidige vedtægter.
Aktuelt er der tale om, at DULFU i KDA har 1 stemme mindre, end unionen kunne
have haft efter de vedtægter, som DULFU ønskede fastholdt, men fortsætter
DULFUs relativt store vækst, kan misforholdet øges.
Bestyrelsen besluttede at orientere om forholdet på unionens repræsentantskabsmøde i marts og vil følge udviklingen i KDA med hensyn til dette spørgsmål.
Når misforholdet over årene et uacceptabelt niveau, vil bestyrelsen drøfte
spørgsmålet om sit fortsatte medlemskab af KDA med repræsentantskabet.
3. Planlægning af repræsentantskabsmødet,
Repræsentantskabsmødet den 19. marts på Dalum Landbrugsskole blev planlagt.
Mødet starter kl. 10 og fra kl. 9.30 vil der være formiddagskaffe med brød til
deltagerne. Som sidste år giver unionen sandwich med øl eller vand.
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Efter afslutning af repræsentantskabsmødet – antagelig efter frokost – giver Merete
Strandberg en orientering om sekretariatet og de muligheder, der er for at anvende
det, herunder især systemanvendelsen
Der udsendes snarest en opfordring til klubberne om at komme med begrundede
forslag til kandidater til Årets Medlem (PH).
På valg er HH, NHG, JG og FN. Alle genopstiller, bortset fra NHG.
Bestyrelsen tilsluttede sig med tilfredshed AJs tilbud om at overtage hvervet som
flyvechef.
4. Sekretariatet.
Den aktuelle situation, hvor Linette Muus er fratrådt efter eget ønske, blev drøftet.
Der forventes hurtigt ansat en anden med tiltræden meget snart – der har allerede
været samtaler med egnede emner.
Situationen lægger øget pres på Merete Strandberg. Medlemmer af DMUs og
DULFUs bestyrelser assisterer i det omfang, de kan.
Bestyrelsen anså det for positivt, at Linettes fratræden er sket så tidligt i ansættelsen
og ser positivt på sekretariatets fremtid.
Der udsendes snarest orientering til medlemmerne (er sket 1. februar).
5. Ny aktivitetsleder i DULFU.
Gert Jensen udtræder efter eget ønske af hvervet. Det er aftalt med Helge Hald, at
han indtræder i stedet.
Ud over gennemførelse af det årlige DULFU-træf ønsker bestyrelsen, at
aktivitetslederen på vegne af unionen indtræder i KDAs arbejde med Flyvningens
Dag og i øvrigt tager initiativ til nye aktiviteter for unionen og dens medlemmer.
6. Fordele/ulemper ved at flytte kontingentbetaling til januar (nu december).
Bestyrelsen så 2 gode grunde til at flytte kontingentbetalingen til januar (med 31.
januar som sidste frist for betaling). Dels er det en regnskabsmæssig fordel, at
pengene modtages i det regnskabsår, som kontingentet dækker, dels vil det
effektivisere arbejdet i sekretariatet, at procedurerne og terminerne for kontingentbetalingerne harmoniseres med det, der gælder for DMU.
Derfor besluttede bestyrelsen at arbejde på flytning af kontingentbetalingen til januar.
Det kræver ændring af vedtægterne (HH).
I forbindelse hermed pålagde bestyrelsen HH at formulere vedtægtsændringer med
henblik på tydeliggørelse af procedurer og ansvar for kontingentindbetalingerne, og i
relation hertil konsekvensen af ikke at have meldt sig ud af unionen rettidigt.
Vedtægtsændringerne udarbejdes snarest og afstemmes pr. mail i bestyrelsen.
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7. Udmeldingerne i forbindelse med kontingentbetalingerne
På baggrund af en rapport om, at der havde været 57 udmeldinger, havde
bestyrelsen iværksat en undersøgelse af begrundelserne for udmeldingerne.
Undersøgelsen viste forståelige, individuelle begrundelser, som ikke havde noget
med unionens indsats at gøre, og da hertil kom oplysning om, at udmeldingerne plejer
at ligge i denne størrelsesorden, fandt bestyrelsen ikke anledning til særlige initiativer
på grund af udmeldingerne.
8. Ønsker til regnskabssystemet.
Af hensyn til mulighed for opfølgning på budgettet ønsker bestyrelsen kvartalsvis
periodisering af posterne i budgettet.
JG følger op herom i forhold til sekretariatet, jf. pkt. 15 i referat fra bestyrelsesmødet
den 28. nov. 2015.
9. Orientering om de forhandlinger, der pågår i EMF om ændringer af MTOM.
På den sørgelige baggrund, at den hidtidige franske president for EMF var død i juni,
blev spørgsmålet om øgede vægtgrænser (igen) bragt på banen, da EMF havde
møde i oktober. Aktuelt var der også den anledning, at EASA-grundforordningen er
under revision.
Der kunne ikke på mødet opnås enighed om spørgsmålet, men dog tilslutning til, at
der kunne arbejdes med spørgsmålet.
Foreløbig har det udløst en meget aktiv maildiskussion mellem EMF-medlemmerne.
DULFU støtter heri, at der skulle arbejdes på højere vægtgrænser – så høje som
hensynet til bevarelse af UL uden for EASA-regulering gør det forsvarligt.
10. DULFU-træf 2016.
Deltagerantallet har i de seneste år ikke været tilfredsstillende.
Bestyrelsen besluttede på den baggrund, at der i år skal satses på et arrangement,
der løber over en weekend (fredag til søndag) og hvor der er attraktive programpunkter, både når der er flyvevejr, og når der ikke er flyvevejr.
Er Holstebro Flyveklub indstillet på det, lægges arrangementet i sammenhæng med
det arrangement, klubben har annonceret til gennemførelse i weekenden 8.-10. juli i
Nr. Felding. Ellers satses der på gennemførelse af træffet et andet sted i weekenden
1.-3. juli (Helge Hald).
11. Havarier.
NHG oplyste, at der i 2015 var rapporteret 14 havarier og 1 hændelse.
Et af havarierne havde været fatalt. Selvom UL nu er uden for Havarikommissionens
ansvarsområde, havde kommissionen sendt GPS’en fra det totalt udbrændte fly til
undersøgelse i Italien. Loggen i GPS’en havde i det store og hele bekræftet det
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billede af havariet, som var dannet primært ud fra vidneudsagn. Politiet, der stod for
havariundersøgelsen, havde udtrykt stor tilfredshed med samarbejdet med unionen.
(Efter opfordring fra TBST har unionen skriftligt anmodet om, at der etableres et mere
formaliseret samarbejde mellem politiet og unionen i forbindelse med havarier, hvor
politiet indblandes. Der er endnu ikke svar på henvendelsen).
Da hændelser helt klart ikke altid rapporteres, besluttede bestyrelsen, at der skal
arbejdes på en ordning med mere selektivt krav om rapportering, men hvor der så til
gengæld rapporteres hændelser mere konsekvent (AJ).
12. Bestyrelsens seminar den 13.-14. februar.
Seminarets tema er Sikkerhed, Ansvar og Forsikring.
Seminaret starter lørdag kl. 12 og slutter søndag med frokost.
Debatten foregår på baggrund af indlæg fra
NHG om sikkerhed (på baggrund af dels NHGs erfaring som flyvechef, dels en
stor norsk undersøgelse om sikkerhed på UL-området).
Hans Jørn Christensen om forsikring
Helge Hald om, hvordan Svæveflyveunionen håndterer spørgsmålene om
ansvar og forsikring.
13. Teori efter godkendelse af SPL-teori på UL-området.
Det er godkendt, at elever til UL-certifikat kan vælge mellem PPL-teori, som hidtil, og
SPL-teori (med UL-udbygning, som det er tilfældet for PPL-teorien).
Efter det oplyste vil der fra SPL-teori til PPL-teori være merit for meteorologi, loveog-bestemmelser og human factors.
Der udsendes snarest nærmere information ud til medlemmerne om de nye ordninger
(FN).
14. Truesagen.
Uden at udsigterne ser alt for positive ud, arbejdes der stadig på adgang for UL på
svæveflyvepladsen ved True i udkanten af Århus. Søren Pedersen, der i KDA har
arbejdet med miljøområdet, gør et godt og stort arbejde i sagen.
15. Forsikring.
Trods rykkere har vi endnu ikke fået de ønskede bidrag fra vores norske søsterorganisation til vore overvejelser om forsikring.
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16. Øvrigt fra uddannelsesområdet.
FN orienterede om, at arbejdet med udstedelse af instruktørbeviser lægges i
sekretariatet. På grund af Linettes fratræden bliver det lidt forsinket.
Det undrer, at der har været så få betalinger af de 1000 kr. i forbindelse med
udstedelse af certifikat (ud fra grundskoling). Det afklares med sekretariatet, om
rutinerne i den forbindelse er på plads (PH).
17. Nyt fra materielområdet.
PBJ har i den nærmeste fremtid et ”kaffemøde” med Michael Skovgaard i TBST.
Blandt andet vil han der søge afklaring på spørgsmålet om mere fri mulighed for
anvendelse af propeller, som er godkendt til motoren af respektive motorfabrikant,
men hvor Gerätekennblatt ikke giver mulighed for det. I giver fald vil der blive krav
om en ny støjmåling.
PBJ deltager (sammen med Michael Skovgaard) i et AMU-kursus om
flyvedligeholdelse (hos TECH). Efterfølgende overvejes det, hvorvidt et sådan kursus
kunne være relevant for materielkontrollanterne.
18. Økonomi.
JG gennemgik regnskabet for 2015. Resultatet er en del bedre end budgetteret, så
trods engangsudgifterne i forbindelse med flytning af sekretariatet bliver der tale om
et overskud.
19. Eventuelt
PH orienterede om, at alle klubber, bortset fra Vamdrup, har haft kvalitetssikringsbesøg.
20. Næste møde.
Bestyrelsen holder formøde til repræsentantskabsmødet den 19. marts kl. 9. Efter
repræsentantskabsmødet aftales de næste ordinære bestyrelsesmøder.

Hans Havsager
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