Referat fra bestyrelsesmøde 1. februar 2015 i Haderslev
Deltagere: Bestyrelsen og Dagmar Skov
Referat:
1. Referat fra sidste møde
Debat om referater fra møder: Skal det være et beslutningsreferat, eller skal det være mere
informativt, så det også henvender sig til medlemmer af unionen. Konklusion: Referaterne er som
helhed gode nok, men der skal som hidtil være mulighed for at komme med rettelser.
2. Forberedelse af repræsentantskabsmødet, herunder
- Dirigent: Bestyrelsen foreslår Jørgen Gram
- Forslag om fællesklubber: Vedtægterne er dækkende som de er nu, men der skal laves en rettelse til
håndbogens del 150 vedr. medlemstal i fællesklubber. Aktion: Hans Havsager (HH).
- Samarbejdsaftale med DSvU: HH havde lavet et forslag til protokollat, om Samarbejdsaftalen med
DSvU. Forslaget blev drøftet og rundsendes igen af HH.
- Valg: På valg er Per Horn (genopstiller), Chr. Iver (genopstiller ikke), Preben Bruhn Jensen
(genopstiller, men vil gerne afløses i løbet af de kommende par år). PH opfordrer via UL-info
klubberne til at gøre give bestyrelsen forslag til gode emner til bestyrelsen.
Forslag til genvalg af suppleanterne, Gert Jensen og Lars Toft (PH forespørger)
Indlæg på mødet: Steen Nielsen, Albatros opfordres til at komme igen og fortælle om turen i 2014.
PH forespørger, frist 20/2.
3. Økonomi, herunder
DS gennemgik regnskab for 2014, og gennemgår det også på repræsentantskabsmødet. Regnskabet
revideres d. 16/2.
4. Budget.
Der blev afsat yderligere beløb under forskellige punkter, så som til kurser og miljø. DS rundsender
det reviderede budget. Jørgen Gram (JG) fremlægger det på repræsentantskabsmødet.
5. Sammenlægning med Dansk Gyrokopter Union (DGU).
DGU har trukket anmodningen om sammenlægningen tilbage. De ønsker fortsat at være en
selvstændig union. De ønsker til gengæld et samarbejdsudvalg med Dulfu. Dulfus bestyrelse er
positive overfor ideen og afventer et udspil fra DGU om det konkrete samarbejde.
6. KDA-kontingent - henvendelse til KDA fra HH
I følge referat fra bestyrelsesmøde i KDA accepterer KDA-bestyrelsen ikke vores ønske, men de er
åbenbart enige i, at nuværende tekst om stemmetal giver os ret. De vil således foreslå vedtægterne
ændret.
Emnet tages også op formandsmødet d. 7/3 (HH deltager).
7. Status på forsikringssagen / HH
HH har forhørt sig i EMF regi. Der kom et interessant svar kom fra Holland, som HH foreslog, at Dulfu
fulgte op på, hvis vi ikke kunne få en tilfredsstillende aftale med danske forsikringsselskaber. Der var
tilslutning til forslaget.

HH sammen med PBJ holder et afklarende møde med Hans Jørn Christensen om forsikring og
forsikringsbetingelser.
8. Mødet den 18. februar i TRS
Mødet starter kl. 10 og varer til 14. HH har lavet forslag til dagsorden, som er rundsendt.
Dagsordenen for mødet blev gennemgået og drøftet.
9. UL-Håndbogen
Dulfu afventer afklaring på et enkelt punkt, så der kommer ingen rettelser før d. 13/2, hvor DS
udsender de seneste på bl. a. materielområdet.
10. Færgeflyvning
HH og PBJ orienterede om de nye regler vedr. importflyvning (midl. dansk / udl. registrering). De er
nærmere beskrevet i den nye rettelse pr. ½-15, som udsendes snarest.
11. Status på miljøprojektet
HH orienterede om møde med Miljøstyrelsen 29/1. Mødet gik ud på at få samlet op på arbejdet siden
første møde i 2011. Udgangspunktet vil være de tyske støjtal for de respektive fly, så HH går i gang
med at lave en liste over disse. Der kommer en tilbagemelding fra MS om det videre arbejde derfra.
12. Drøftelserne med DMU om sekretariat / JG + HH
Det første møde er afholdt, og der arbejdes videre.
DS deltog ikke i behandlingen af punktet.
13. Flyvechefens område / NG, herunder
- Status havarier: Status uændret 9 havarier.
Indberetning fra omkring 85 % af flyene ang. flyvetid, hvilket giver et meget fint billede af aktiviteten.
14. Uddannelseschef / FN
Status på instruktører: Der mangler endnu nogle få indberetninger, så listen er endnu ikke komplet.
Fokus på de næste seminarer vil være kravene til instruktører (radio mv.)
Der kommer en ny kontrollant for klasse A på Sjælland.
15. Materielchefen / PBJ
PBJ har skriftligt orienteret FK’erne om de nye flyvetilladelser, som kan tages i brug, når
håndbogsrettelserne kommer ud senere i februar. Efterhånden som der fremover foretages et
periodisk syn / omregistrering og lign. konverteres de gamle flyvetilladelser til de nye.
16. Aktiviteter, PR / PH
Der skal laves noget nyt infomateriale, som gerne skulle være klar til starten af april, hvor der er
flyvningens dag i Ridehuset i Århus.
Gert Jensen vil lave en drejebog til en video om ul. Alternativt kunne Dulfu måske låne video hos
Albatros.
Der arbejdes på et flyshow i Sønderborg senere på året eller i 2016. CIP har fået en henvendelse, som
videresendes til GJ.

17. Aktiviteter det kommende år.
- Flyvningens dag i Århus i april
- Træf i Arnborg i uge 27
- Airshow i Roskilde ???
- Flyvningens dag i 2015 ???
18. Næste møde:
Formøde til repræsentantskabsmødet kl. 9.00
Konstituerende møde umiddelbart efter repræsentantskabsmødet
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Dagmar Skov

