Referat DULFU-bestyrelsesmøde 2. februar 2020

Referat
DULFU Bestyrelsesmøde
Dato:

Søndag, den 2. februar 2020 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)
Claus Pedersen (CP)
Referent: Pernille Krogsgaard (PK)

1. Per Horn bød alle velkommen. En særlig velkomst til Claus Pedersen som var
inviteret med. CP skal følge HE de næste par år med henblik på at overtage
uddannelsesområdet. Bestyrelsen lavede en kort præsentation af sig selv.
Der var ingen bemærkninger til referatet fra bestyrelsesmødet den 1. dec. 2019.
HH havde en tilføjelse til dagordens punkt 3 omkring støj og AJ havde tilføjelse til
punkt 6 omkring statistik flyvetimer.
2. Formanden (PH)
a) Orientering om KDA
Der havde været afholdt formandsmøde 25.1.2020 i Odense, godt og
konstruktivt møde. Luftsport DK var med for første gang. På
repræsentantskabsmødet til 19. april 2020 skal besluttes en vedtægtsændring
om kontingentet og ændring i strukturen om stemmefordeling.
Kun aktive medlemmer med certifikat tæller som medlemmer.
(faldskærmsunionen og modelflyvning DK har mange medlemmer uden
certifikat) PH oplyste, at KDA har budget 300.000 kr.
Forslag til ny stemmefordeling
1-99 medl. = 1 stemme
100 – 999 medl. = 2 stemmer
1000-9999 medl. = 3 stemmer
Forslag til ny KDA kontingent er 48 kr. om året. P.t. er det 60 kr. årligt.
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b) Orientering fra klubber og medlemmer
PH har af ren interesse deltaget ved teoriprøve i Svævethy. Prøverne forløb efter
reglerne.

c) Holstebro Flyveklub
PH og JG arbejder på sammen med Holstebro Flyveklub at skabe interesse for et
flyvecenter for DULFU i Nr. Felding. Efter repræsentantskabsmødet skal der være et
indlæg om planerne.
Oplægget vil blive sendt ud sammen med indkaldelsen til repræsentantskabsmødet.

d) Temamøder
AJ og HHE har havari med på temamøderne. Hvordan får DULFU nye medlemmer?
Rejses som åbent spørgsmål ude i klubberne. DULFU vil gerne støtte op med noget
marketingsmateriale.
Temamøderne skal holdes i NULF og Herning UL (Lørdag den 14. marts hhv. kl. 9.30
og 15), derefter Haderslev UL og Fyns UL (søndag den 15. marts hhv. kl. 9.30 og kl.
15). Mødet på Sjælland afholdes i Ringsted (lørdag den 21. marts kl. 12.30).
PH kontakter formændene i klubberne. Sekretariatet sørger for udsendelse af invitation.
Tilmelding skal ske til formændene, som også skal sørge for bestilling af mad.

3. Næstformanden (HH).
a) Opt/out 600 kg
Vi drøftede den aktuelle uafklarede situation omkring 600 kg.
b) Støj
PJ og HH havde i et møde i styrelsen om revision af Vejledning om Støj fra flyvepladser.
Det blev aftalt, at PJ og HH på basis af materiale, som Henrik Rønbjerg tidligere har udformet,
laver en aktuel analyse af støj fra ultralette fly.

4. Materielområdet (PJ)
a) Rotax kurser
Kurserne var forløbet rigtig godt, meget stor interesse og gode faciliteter hos
Dan-Glide.
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5. Uddannelsesområdet (HE)
a) Møde i uddannelsesudvalget 14.1.20
Fremtidig afholdelse af teoriprøven blev drøftet.
Enten skal denne fremover køres hos Svæveflyverne med en overbygning UL
(BL9-6) eller også skal den fortsætte i eget regi.
Bestyrelsen besluttede, at fra 2021 skal medlemmerne enten tage teoriprøven
gennem Svæveflyverne med overbygning eller via PPL teori på en flyveskole.
b) Instruktørseminar 29.2.20
HHE efterspurgte en lokalitet til ca. 25 pers. til instruktørseminaret. HH foreslog
klubhuset i Ringsted.
c) Uddannelsesorganisation for BEG OG N-BEG
CP har haft en længere korrespondance med TBBST omkring dette og
konklusionen blev, at DULFU har oprettet en sprogvirksomhed sammen med DSvU.
Vi laver kursus på Arnborg med 7-10 personer og uddanner til sprogassorer.
Herefter stiller styrelsen med en kontrollant, som skal føre sprogassorerne til en
prøve. Når prøven er bestået kan de udstede radiobeviset.
d) Undersøgelse af muligt forsikringstilbud fra forsikringsmæglerne.
HHE har fået henvendelse fra forsikringsmæglerne i Roskilde Lufthavn til DSVU.
Forsikringsmæglerne skal bruge nogle oplysninger om medlemmer/fly med henblik
på fordelagtig flyforsikring. Bestyrelsen besluttede, at disse oplysninger vil DULFU
ikke udlevere. Så dette meddeler HHE forsikringsmæglerne.
Det er fortsat flyejers eget ansvar, at tegne forsikring.

6. Flyvechef (AJ)
a) Statistik flyvetimer
Der er fløjet lige under 10.000 timer i 2019 viser tilbagemeldingerne.
4 hændelser/12 havarier på 15 fly.

7. Kasserer (JG)
a) Regnskab 2019
JG gennemgik regnskabet. Bestyrelsen godkendte regnskabet.
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b) Repræsentantskabsmøde 22.3.2020
På valg er HHE, HH, FN, JG - alle genopstiller.
PH kontakter suppleanterne Lars Toft og Niels Gregersen.
Claus Pedersen stiller op som suppleant.
Der er kommet et bud på årets UL-medlem fra en klub.
PH opfordrede alle bestyrelsesmedlemmer til at lave en kort status på 2019.
Indlæg efter repræsentantskabsmødet omkring interesse for Holstebro Flyveklub.
PH kommer med tekst til indbydelsen til repræsentantskabsmødet og inviterer TBBST.

8. Event (FN)
a) DULFU træf 2020
FN har fået henvendelse fra NULF omkring afholdelse af DULFU træf 2020.
DULFU træffet bliver den 20+21 juni 2020. FN finder sted.
NULF er inviteret med på stander ved Danish Air Show i Karup.

9. Sekretariatet
Der var intet nyt fra sekretariatet.

10. Eventuelt.
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