Referat fra bestyrelsesmøde 11. maj 2014 i Viborg
Afbud: Jørgen Gram
Dagsorden:
1. Velkomst ved formanden Per Horn (PH).
PH ønskede de 2 nye Frank Nielsen og Hans Havsager velkommen i bestyrelsen samt Gert Jensen,
Sindal som aktivitetsleder. Der var også en tak til de gamle bestyrelsesmedlemmer for sammenhold
og samarbejde mv. i den forløbne periode.
Der er kommet nye folk i TRS: Peter Hald Kristensen og Niels Essemann.

2. Fortsat konstituering og besættelse af egne og KDA-udvalg
Fastlæggelse af hvem, der har kommunikationsopgaverne i Dulfu: Det har Hans Havsager (ud
til medlemmerne) med f.eks. resuméer af bestyrelsesmøder, internationale møder og relation til
hjemmesiden / Piet, mens kontaktpersonen til FLYV bliver Gert Jensen, der i forhold til bestyrelsen
har Hans Havsager som kontaktperson.
Miljøområdet: Der er ikke påtænkt tiltag på dette område, men den generelle opgave mht. at
få ændret støjvejledningen vil HH tage sig af i den kommende periode. HH tager sig også af kontakten
til KDA’s på miljøområdet.
Dulfu’s Uddannelsesudvalg: Genvalg til Frank Nielsen (FN), Jens Karlsmose Johnny Larsen og Dagmar
Skov.
Dulfu’s Materieludvalg: Genvalg til Preben Bruhn Jensen (PBJ), Gerhard Nissen og Lars Toft
Dulfu’s Sikkerhedsudvalg: genvalg til alle – Edvard Braae, Lars Severinsen, Philip Nathansen, John
Carlsen og naturligvis Niels Gregersen (NG).
Aktivitetsleder samt kontaktperson til FLYV: Gert Jensen, Sindal
Besættelse af KDA udvalg:
Teknikudvalg: Preben Bruhn Jensen
Luftrumsudvalget: Jørgen Gram
Miljøudvalget: Hans Havsager
Uddannelsesudvalget: Frank Nielsen
Kommunikationsudvalget: Hans Havsager
Ungdomsudvalget: Rasmus Olsen, Østjysk UL-Flyveklub
Kaffeklubben: Per Horn

3. Godkendelse af klubber
- Ringkøbing-Skjern-Tarm-Flyveklub (RST-Flyveklub): Klubben skal komme med et forslag til ændring
af vedtægterne, så kan den godkendes med til start nu, med forbehold for godkendelse af
vedtægterne ved næste ordinære generalforsamling. De har valgt Hans Chr. Jensen til at varetage
hvervet som formand for ul, materielansvarlig og uddannelsesansvarlig.

- Ændring af vedtægter (”flere kasketter”) / UL-formand, uddannelses- og materielansvarlig med
samme kasket. Problematikken har været diskuteret flere gange, idet der er uoverensstemmelse
mellem håndbog og vedtægter. Det blev efter en del diskussion præciseret, at vedtægterne har den
rigtige formulering, dvs. at de 3 poster godt kan varetages af én person. Det skal rettes i ulhåndbogen (HH skriver brev til TRS).

4. Samarbejde med andre unioner
- Orientering om mødet med DSvU / PH: PH orienterede om møde i Vejle med Ole Gellert og Poul
Hørup (deltagere fra Dulfu: PH, HH og JG). Ole Gellert havde nedskrevet et forslag til en
samarbejdsaftale, som blev meget nøje gennemgået og medførte en del debat, idet der generelt var
store forskelle i holdninger til udkastet. HH laver ud fra gennemgangen et Dulfu udkast, som
rundsendes til diskussion på mail.
- DMU / HH: Flere ønsker et nærmere samarbejde med DMU. HH vil gerne påtage sig opgaven det
opklarende arbejde med at finde et fælles grundlag for et samarbejde.

5. Økonomi
- Gert Jensen foreslår, at Dulfu får aftale med Shell om rabat og oprettelse af Carnet Cards i stil med
den DMU har. Forslaget er blevet uaktuelt, da Shell trækker sig ud af Danmark. Hvis DMU skulle lave
en ny aftale, kunne vi være interesseret i at indgå i aftalen.
- Ansvarsforsikring i Sirus. Nyt forsikringsselskab har meldt sig på banen / PH: Bare til info.
- Forsikring af kontrollanter og instruktører. Finn Snitter nævnte emnet på rep.mødet / PH: DMU har
tegnet en forsikring for deres 4 kontrollanter, som dækker deres ansvar. Gert Jensen mente, at man
kan lave en ansvarsfraskrivelse. HH kigger på en skrivelse, som Sindal bruger. Vi følger op på punktet
på kommende møder.
- Ny logbog: Gert Jensen foreslog, at vi fik lavet en større logbog. Der blev givet grønt lys til Gerts
forslag (200 stk. i første omgang).

6. Flyvechefens område / NG
- Indtil dato har der været 3 havarier (Nordjylland, Thisted og Ejstrupholm) og 1 hændelse med
”nærkontakt” med F16 (Bolhede). Det sidste medfører, at NG laver en skrivelse ud til medlemmer
med en opfordring om at bruge radioen lidt mere.
- Kursus 30/4 i KDA’s havariforum, hvor NG deltog. Der var usikkerhed og uklarhed om, hvad
forummet skulle tage sig af, idet der ikke var ændringer for de øvrige unioner, kun for ul, hvor de jo
nu er sådan, at alle ul-havarier skal politiet og Dulfu tage sig af.

7. Uddannelseschefens område / FN
FN har kigget på instruktørernes aktivitetsniveau, og har kontaktet klubbernes uddannelsesansvarlige
for at bede dem kigge på klubbens behov / instruktørernes aktivitetsniveau. Hvis man ikke er aktiv
som instruktør, skal beviset indsendes. Kan man få beviset igen, og hvad skal der så kræves – FN
kigger nærmere på problematikken og rydder op i listen af instruktører.

- Planer for kursus mv.: Kursus afholdes igen i Ndr. Felding i august. Vi venter pt. på mulige datoer.
- ATO for UL-klubber / PH: Dulfu skal koncentrere sig om teorien. KDA / Henning Romme har lavet en
skabelon, som vi kan bruge. FN vil så blive Dulfu’s ATO-chef. Deadline 8/4-15 for det færdige arbejde.
- Der er en fejl i oversigten over normer på bagsiden af elevlogbogen. DS laver en rettelse.

8. Materielchefens område / PBJ, herunder
- UL-fly godkendt til slæb af svævefly: Ordningen er gjort permanent i nov. 13 – rettelser er udsendt.
- 120 kgs-klassen: Vi mangler stadigt at få godkendt medical krav. Vi må afvente KDA’s svar på
spørgsmålet. PH har rykket – PBJ snakker Anders Madsen.
- Flyvetilladelser ligger stadig til godkendelse i TRS.
- Slæbefly med 2 propeller (én til slæb og én til alm. flyvning) kan få målt begge propeller og få et
ekstra indstik til deres flyvetilladelse. Godkendt af TRS.

9. Aktiviteter i det kommende år / Gert Jensen
- Dulfu Træf: Uge 27 afholdes Dulfu-træffet i NULF / Sindal. Træffet foregår fysisk i Sindal, hvor der er
råderet over hele flyvepladsen. Træffet starter mandag med afslutning torsdag. Der kommer info
rundt via Piet.
- Airshow i Karup i juni. Gert mangler folk til standen. Gert arbejder også på at lave en ny info folder
til uddeling.
- KZ rally i Stauning – konceptet fra Karup kopieres.

10. Dulfu’s Nye Power Point præsentation / HH
Plancherne må kun bruges af bestyrelsen til foredrag mv. Der var enighed om budskaberne i
plancherne. Skal lige finpudses.

11. Orientering fra div. møder
- KDA formandsmøde / PH + PBJ: Intet særligt at referere. KDA’s økonomi ser pt. god ud, men der er
også skåret til benet. Så måske skulle Dulfu arbejde for en kontingentstigning, så KDA kan komme til
at fungere bedre
- Unionsmødet i TS / PH + HH + PBJ.: Intet særligt ud over TRS’ prispolitik: Hvis BL skal ændres, så er
det gratis, men hvis vi søger og får dispensation, så skal vi betale.
- Evaluering af repræsentantskabsmødet: Bibeholde Landbrugsskolen.
- EMF-mødet i Paris 3/5: PH refererede om mødet, bla. om regler for ul-flyvning i de forskellige lande.

12. Brug af Dropbox / revidering af database / DS
Det blev besluttet at fortsætte med Dropboxen (den nye, som DS har lavet).
Databasen trænger slemt til en revidering. FN vil indsamle, så ønsker om data, der skal med i
databasen, sendes til Frank. DS tjekker, om hun kan finde tilbage til de, der tidligere har tilbudt at
hjælpe med at lave en ny database.
Punktet tages op på næste møde som ét af de første.

13. Hjemmeside / HH
Vi afventer den nye side.

14. Eventuelt

15.05.2014
Dagmar Skov

