Referat fra bestyrelsesmøde 9. maj 2015 i Haderslev
Deltagere: Bestyrelsen og Dagmar Skov
Afbud: Frank Nielsen

Referat:
1. Referat fra sidste møde og godkendelse af dagsorden
HH ønskede at informere om Sirius (ind under pkt. 8).
2. Fortsat konstituering
-Fastlæggelse af hvem, der har kommunikationsopgaverne i Dulfu: Det har Hans Havsager (HH) (ud til
medlemmerne) med f.eks. resuméer af bestyrelsesmøder, internationale møder og relation til
hjemmesiden / Piet, mens som kontaktperson til FLYV foreslås Chr. Iver Pedersen, der i forhold til
bestyrelsen har Hans Havsager som kontaktperson.
- Miljøområdet: HH, som også tager sig af kontakten til KDA’s på miljøområdet.
- Dulfu’s Uddannelsesudvalg: Genvalg til Frank Nielsen (FN), Jens Karlsmose, og Johnny Larsen
- Dulfu’s Materieludvalg: Genvalg til Preben Bruhn Jensen (PBJ), Lars Toft og nyvalg til Vagn Jensen.
- Dulfu’s Sikkerhedsudvalg: genvalg til alle – Edvard Braae, Lars Severinsen, Philip Nathansen, John
Carlsen og naturligvis Niels Gregersen (NG).
Aktivitetsleder: Gert Jensen, Sindal
Besættelse af KDA udvalg:
Teknikudvalg: Preben Bruhn Jensen
Luftrumsudvalget: Jørgen Gram (JG)
Miljøudvalget: Hans Havsager
Uddannelsesudvalget: Frank Nielsen
Kommunikationsudvalget: Hans Havsager
Ungdomsudvalget: Rasmus Olsen, Østjysk UL-Flyveklub
Kaffeklubben: Per Horn (PH) og Hans Havsager (HH)
3. Bestyrelseshåndbog
Samarbejdsaftalen mellem DMU og Dulfu om sekretariat sættes ind i håndbogen.
Det blev vedtaget, at sekretariatet (både gamle og nye) skal informeres pr. mail eller lign., før et
arrangement afholdes. Info skal indeholde oplysning om, hvem der er berettiget til betaling fra Dulfu
(til hvad og hvor meget). Ved aktiviteter, der ikke er budgetlagt eller over 5.000 kr., skal der foreligges
et budget, som skal godkendes af kassereren. Indføjes som tillæg til forretningsorden.
4. Emner af organisatorisk art.
- Svæveflyvernes UL-Klub: Der skal laves vedtægter og vælges en bestyrelse (min. formand,
kasserer, uddannelsesansvarlig og materielansvarlig) lige som en alm. klub. Vedtægterne skal
godkendes af Dulfu’s bestyrelse. Der efter kan klubben startes op pr. 1/1 2016.
- Status på nyt sekretariat: HH snakker med Merete Strandberg om, at hende og DS skal lave en
tjekliste for overdragelse.

- UL – helikoptere: HH foreslog, at Dulfu skulle være åbne overfor at tage ul helikoptere ind i
unionen. Bestyrelsen er ikke afvisende, men afventer og ser, hvad der sker.
- Standard slags- og købskontrakt / PH: HH vil arbejde på et forslag til en aftale og en tjekliste i
forbindelse med køb.
- UL-håndbogen: Smårettelser så som telefonnumre mv. og stavefejl lægges blot ind i Dropbox.
Øvrige rettelser skal afvente TRS’ godkendelse.
- Dulfu’s ønsker til ændringer i Annex 2: PH + HH foreslår en ny klasse på 450 til 600 kg (a la LSA i
Amerika), som andre unioner i Europa. Det skal ikke give problemer / indskrænkninger for alm. Ul
fly, og en LSA ordning må gerne være mere lempelig. Hvis medlemmerne ex. skal have kurser vedr.
motorer eller andet, så vil Dulfu selv afholde dem. Dulfu har tidligere afgivet sit høringsvar, og
Dulfu skal påvirke TRS (via møde), så de kan være påklædt til møder i EASA.
5. Flyvechefens område / NG
- Privat flyveplads ved Sorring: PH kontakter ”klageren”
- Henvendelse fra Østjysk UL-Flyveklub ang. skolefly: Reglerne er jo fastsat, men det skal måske
præciseres i håndbogen vedr. vægt og stall hastighed. NG svarer Østjysk UL-Flyveklub.
- Havarier (NG): Fatalt havari i Thisted og 4 andre mindre havarier.
Ang. Havariet i Thisted bør Dulfu tage nogle initiativer. Landinger og landingsrunder er allerede
taget op på kursus for instruktører 2/5. NG har lavet en flot rapport (intern rapport). Det vil
medføre rekommandationer, eksempelvis er Den engelske landingsrunde, som er beskrevet i
håndbogen, passé – rettes i uddannelsesafsnittet. Derudover laver NG et lille skriv til ul-info.
- Handleplan overfor politiet (PH): Dulfu skal lave en plan til Rigspolitichefen. Hvem skal politiet
kontakte osv.? Henrik Michelsen vil være behjælpelig i processen.
Der skal laves legitimationskort til vores Havarigruppe.

6. Uddannelseschefens område / FN
PH refererede i FN’s fravær:
- Midlertidigt certifikat: DS skal lave et udkast til blok, og konferere med FN. Skemaet skal
godkendes hos TRS.
- FN vil gå videre med tjek af instruktører / omskoling, så vi er sikre på, at omskolinger foregår efter
ens metoder og på optimalt niveau (kvalitetssikring)
- Professionel skoling / HH: Professionel skoling / HH: Der er mange uafklarede spørgsmål, som skal
diskuteres nærmere. Bestyrelsen var ikke tiltalt af ideen.
- Honorering af instruktører: Bestyrelsen drøftede problemstillingen. Dulfu følger Statens Takster.
- FN vil fremover lave instruktør- og kontrollantkursus samtidig med separate afdelinger i kurset.
- AIC om flyvning i vejrminima skal indarbejdes i uddannelsen (og i uddannelsesafsnittet i
håndbogen (FN))
7. Materielchefens område / PBJ
- Syn ad egne fly: Michael Skovgaard, TRS har sagt ok for FK’eres syn af egne fly.
- Flyvning i tusmørke: Det vil tage lidt tid at implementere det i FK-rapporterne og flyvetilladelserne,
da disse skal godkendes af TRS. Påmonterede lys skal inspiceres af en FK’er som indsender ok til
unionen. Det er nærmere angivet i BL 7-1 og 1-12, hvordan det skal være monteret etc.
- I de nye SERA-regler er der lavet ny definition af natten. Den bør også gælde for ul i forbindelse
med den nye mulighed for flyvning i tusmørke. PBJ kontakter Michael Skovgaard ang. dette, samt
om nødvendigt - hvordan vi gør mht. flyvetilladelserne.
- Seminar for nye fk’ere holdes i slutningen af august.

8. Økonomi
- DS orienterede: intet særligt at bemærke
- Sirius: HH orienterede om uformelle forhandlinger med Sirius. HH afventer svar.
9. TRS – fra mødet den 18. februar i TRS
- Uddannelsesansvarlige og materielansvarliges opgaver: tages på næste møde (Læs ul-håndbogen)
- TRS vil gerne have elektronisk adgang til fly-databasen i dropbox. OK – Aktion: DS
- Vedligeholde PPL på svævefly, men ikke på ul. Spørgsmålet er under overvejelse i EASA.
- Skal Dulfu ansøge om en forsøgsordning for 120 kgs klassen. PBJ vender lige spørgsmålet med TRS.
10. Miljø
Miljøstyrelsen: Dulfu (HH) afventer stadig svar.
11. Aktiviteter det kommende år
- Stauning Airshow 22/8 – Aktiv Dulfu-deltagelse
- Airshow i Roskilde 15-16/8 – Albatros deltager
- Uge 27 på Arnborg: Gert Jensen / PH tager lige en snak med ham om arrangementet (ikke kun
et skolingsarrangement).
12. Orientering fra div. møder
Bestyrelsesmedlemmer opfordres til at lave et referat til hele bestyrelsen pr. mail efter afholdt
møde.
13. Bestyrelsesmøder 2015
12/9 kl. 9.30 i Åbybro (DS arrangerer med Merete), 28/11 kl. 10.00 i Ringsted
14. Eventuelt
HH foreslog, at Dulfu undersøgte mulighederne for samarbejde med True Flyveplads. Godkendt.

Efter frokost orienterede Jacob Petersen fra fællessekretariatet om bland andet medlemssystemet og
hvilke muligheder, der er i det.
Bestyrelsen skal overveje, hvilke muligheder, man vil udnytte på de forskellige områder.

13-05-2015
Dagmar Skov

