Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 28. november 2015 i Ringsted
I mødet deltog: Hans Havsager, Frank Nielsen, Preben Bruhn Jensen, Niels Gregersen,
Anders Jørgensen og Jørgen Gram.
Afbud fra: Per Horn
Selve mødet blev indledt med en velkomst fra næstformand Hans Havsager, der også var
mødeleder i formandens fravær.

Referat / Dagsorden:
1. Referat fra sidste møde og godkendelse af dagorden for mødet.
Referatet blev godkendt. HH vil gerne have seminar om forsikring tages under pkt. 5, AJ vil gerne drøfte
Flyvningensdag, det tages under pkt. 4a
2. EMF-mødet d. 10-11. oktober / HH
PH og HH deltog i mødet. Der var ikke meget konkret at berette fra mødet.
Formanden Dominique Méreuze var død, og hans efterfølger som ny præsident for EMF blev Rieteke
van der Luijt fra Holland
Det blev besluttet at nedsætte en skandinavisk gruppe, der skulle arbejde for at få hævet
vægtgrænserne.
3. Orientering fra koordineringsmødet d. 10. november i TBST/HH
PH, HH, PBJ deltog i mødet.
Der var ikke så mange Dulfu relaterede spørgsmål på dagsorden.
Generelt var der en dårlig stemning på mødet.
Trods aftale om, at det kun var spørgsmål af principiel karakter der ville blive
diskuteret på disse møder, gik et par af unionerne dybt i konkret sagsbehandling.
Dulfu fik til opgave at lave et oplæg og skaffe dokumentation til TBST, hvori de kunne se, at der ikke var
noget problem for de andre lande, at man ikke behøver, at skulle udstede en tilladelse for at kunne
flyve i udenlandsk luftrum. TBST vil derefter tage stilling til spørgsmålet.
HH har sendt det ønskede materiale ind.
4.

Status mht. flytning af sekretariat – opståede problemer/JG/LM
LM oplyste, at det går godt og fremad, der har været mange opgaver.
Vi har haft problemer med sammenlægningen af de to systemer, men
det skulle være på plads nu, så i uge 49 vil opkrævningerne blive sendt ud.
Vi er opmærksomme på, at det er lidt sent ifølge vedtægterne.
Der blev foreslået, at vi skulle ændre vedtægterne, så kontingentet blev opkrævet i
det regnskabsår som det vedrører. Det tages med som pkt. på næste bestyrelsesmøde.
Der skulle laves en gennemgang af UL-håndbogen for det nye sekretariat, sekretariatet skal
lave et forslag til en dato, og sende det til HH og FN der begge vil deltage i mødet, evt. i Viborg, og
ikke mandag og torsdag.

4.a. KDA Flyvningens dag/AJ
AJ informerede om at KDA vil arrangere en Flyvningens dag i 2017
Det er meningen at der skal være åbent på hele landets flyveklubber. KDA vil gerne lave
en skabelon over, hvad de respektive unioner kan tilbyde.
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5.

Der er opstartsmøde d. 2 december 2015. AJ er forhindret i at deltage, så PBJ deltager i stedet.
Forsikring/HH
HH har lavet et brev til Roger Holm, Norge, det afventer han tilbagesvar på.
Det blev aftalt at bestyrelsen afholder et seminar 13-14. februar 2016 i HH´s sommerhus, hvor bla.
Forsikring, ansvar og sikkerhed vil være punkter på dagsorden.

6. Miljøprojektet/HH
Der er intet nyt, det blev besluttet at tage emnet af de næste par bestyrelsesmøder. HH vil tage
kontakt til Jesper Mogensen igen til foråret 2016.
7. True Svæveflyveplads/HH
HH og Søren Pedersen var til møde i True for ca. en måned siden.
Det var blevet aftalt, at klubben kører videre med projektet, bistået af SP og HH.
True borgerforening er ikke negative stemt.
8.

Hjemmesiden – forslag fra Østjysk UL-Klub/HH
Det blev besluttet at det var ikke noget unionen skulle tilbyde klubberne, det blev løst bedst lokalt.

9.

Svæveflyvernes UL-Klub – er det hele på plads.
Alt er på plads.
Unionen blander sig ikke i hvem klubberne vælger til hvilke poster, det bestemmer klubberne selv.

10.

Norsk medlemsundersøgelse – sikkerhed og hvordan forbedrer man den – kan vi bruge den til
noget i Dulfu/NG
Det var en spændende undersøgelse og det blev besluttet at den skulle indgå som materiale
til seminaret.

11.

Håndbogen
Den tages op på et senere tidspunkt.

12.

Drøftelser af fremtidige krav om radiobevis for kommende UL-Piloter
Det blev besluttet at man i forbindelse med teoriundervisning opfordrer eleverne til også at tage et
radiobevis.
Det blev besluttet at tage krav om radiobevis op ved næste BL- revision.

13.

Øvrigt fra uddannelsesområdet / FN
Det blev besluttet at foreslå Ole Gellert Andersen som DULFUs repræsentant i KDAs
uddannelsesudvalg. Han skal afstemme med FN.
Der blev forespurgt om sekretariatet for fremtiden kan lave instruktørbevis, kontrollantbevis og
flykontrollantbevis som plastikkort ligesom i DMU, LM ser det ikke som problem, hun forespørger.

14.

Nyt fra materielområdet/PBJ
Preben holder møde med Michael Skovgaard fra TBST i foråret om div. spørgsmål
Der er blevet uddannet 4 nye flykontrollanter
Helge Hald, Allan F. Madsen, Tage Rosenkilde, Lesley Kyndby.

15.

Økonomi/JG/LM
JG og LM laver budgetforslag med kvartalsvis periodisering.
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Hvis bestyrelsesmedlemmerne har ønsker til budget 2016, skal de være mailet til JG/LM inden d.5.
december 2015.
16.

Orientering vedr. teori-samarbejde med DSvU /JG
Man regner med at det er på plads om kort tid.
Vi vil undersøge muligheden for at koble os på de respektive ATO’er hos DMU og DSvU.

17.

KDA kontingent – vi blev nedstemt – næste skridt /JG
Skal Dulfu fortsat være medlem af KDA, hvad fordele har Dulfu af samarbejdet.
Det er punkt på næste bestyrelsesmøde, specielt med henblik på, om vi skal rejse spørgsmålet på
næste repræsentantskabsmøde.

18.

Eventuelt.
AJ informerede omkring fremtiden for Albatros, der ser lidt dystre ud, da Ballerup
Kommune er i gang med en lokalplan, hvilket resulterer i at flyveklubbens leje af pladsen bliver
opsagt.
Albatros er i gang med at se efter ny lokation

19.

Næste møde.
31. januar 2016 i Viborg.

LM 30/11-15
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