Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 12. september 2015 i i Aabybro
I mødet deltog ud over Dulfu’s bestyrelse og sekretær, Knud Nielsen fra DMU, Merete
Strandberg fra DMU. Den nye medarbejder på sekretariatet, Linette Muus, blev præsenteret
under morgenkaffen, men deltog ikke i selve mødet.
Selve mødet blev indledt med en velkomst af formanden Per Horn (PH) og en præsentation
bordet rundt.

Referat / Dagsorden:
1. Referat fra sidste møde og godkendelse af dagsorden for mødet - intet. Niels Gregersen (NG)
ønskede et punkt vedr. Havari på dagens dagsorden.
2. Status på flytning af sekretariat
Listen blev gennemgået – se revideret aftale papir.
Knud Nielsen gennemgik det nye medlemskartotek. Evt. ønsker til ændringer mm. kommer hen
af vejen.
3. Orientering af og godkendelse af DSvU,s vedtægter og repræsentant fra DSvU til varetagelse
af FAI. / PH
PH orienterede om møde med Helge Hald og Ole Gellert. Efter mødet er forslaget til vedtægter
blevet revideret og indsendt til Dulfu. Klubbens vedtægter blev godkendt. Klubben rykkes for en
medlemsliste, så det kan blive klaret inden overdragelse til nyt sekretariat.
Hvis denne klub vil arbejde for konkurrence området, hilser Dulfu det velkomment og vil
udpege en person (forslag Ole Gellert Andersen) til at deltage i CIMA-møderne. Udgifterne til
dette betales af Dulfu.
4. Standard købe-/salgs kontrakt til brug for medlemmer / Hans Havsager (HH)
Forslag var udarbejdet af HH. Der var et par mindre rettelser, som HH indføjer, ellers blev
forslaget godkendt og indsendes til hjemmesiden.
5. Forsikring / HH
HH orienterede om forsikringsverdenen.
6. Forsikring af kontrollanter og instruktører (opfølgning fra tidligere møder)
Der er stadigt nogle uafklarede ting, så der kan pt. Ikke siges noget om, hvad der kan meldes
ud. Der skal laves yderligere opklarende arbejde (HH).
7. Henvendelse fra flyveplads chefen i Ringsted
Flyvepladschefen henvises til listen over fly på Dulfu’s hjemmeside. PH mener, at HH har svaret.
HH tjekker, om det er rigtigt. Der skal laves et link på dulfu.dk til den nye flyliste. (AJ giver Piet
besked).
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8. KDA, herunder stemmefordelingsspørgsmålet
På KDAs repræsentantskabsmøde kommende weekend skal der stemmes om spørgsmålet vedr.
registrering af medlemmer. Forslaget går imod Dulfu, da der kun skal være stemmeret i KDA ud
fra ´de medlemmer, der betaler fuldt kontingent. Da Dulfu er den eneste union, der giver deres
medlemmer kontingentfri for KDA, hvis de er medlemmer i andre unioner, går det ud over os.
Dulfu argumenterer og stemmer imod. HH kan ikke deltage, men laver oplæg til PH.
Hvis forslaget bliver vedtaget, må Dulfu spørge sit repræsentantskab om den videre håndtering
af sagen.
9. Miljøprojektet
Opgaven har ikke så stor betydning i dag, men HH kontakter Miljøstyrelsen en gang imellem.
10. ”Miljø”sag vedr. flyvning fra privat plads ved Sorring (Silkeborg) – opfølgning
PH orienterede om telefonsamtale med klageren, som blev overbevist om, at der ikke var
problemer med overflyvninger.
11. Handleplan over for politiet ved havarier / PH – opfølgning
Sagen blev drøftet på unionsmødet hos TRS. Dulfu skal lave en henvendelse til TRS, som så vil
tage samarbejdet om udarbejdelse af handlingsplan op. PH + NG laver en skrivelse om, hvad
der kunne være krav/ønsker til en handleplan. HH renskriver og sender til TRS.
12. True (svæve-)flyveplads / HH
Der har været afholdt et par møder med henholdsvis formand og næstformanden for
svæveflyveklubben og Søren Pedersen, KDAs miljøudvalg for at åbne True for ul-fly. Det ser
umiddelbart positivt ud. HH arbejder videre sammen med Søren Pedersen. Dulfu dækker
Sørens udgifter i denne forbindelse.
13. Radiofrekvenser / HH
Forslag om en særskilt frekvens for flyvepladser uden frekvens eller fremtidig brug af air-to-air
frekvensen alene. HH henvender sig til Henrik Michelsen.
14. Flyvning i tusmørke / HH + ind i håndbog
HH skriver på hjemmeside ang. tusmørke, og de 2 stk. AIC B’er skal ind i håndbogen ved næste
revision.
15. Orientering om: midlertidigt certifikat er genindført
Frank Nielsen (FN) orienterede.
Desuden afholdes kursus for nye instruktører 26-27/9 og seminar for instruktører 10/10. Det
arbejdes på at afholde et særskilt kursus for kontrollanter for at ”ensrette” duelighedsprøverne.
Se også pkt. 21.
16. Flyvning i vejrminima (FN skal indarbejde det i uddannelsen (i håndbog))- fra møde med
TRS 18/2:
FN laver nogle indledningsord til uddannelsesplanen om de ændrede krav.
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17. Omskolingskrav A->UL og UL->A / Anders Jørgensen (AJ)
EASA fastsætter kravene til PPL certifikat, det kan TRS ikke ændre på. Så Dulfu kan ikke gøre
noget.
18. Vedligehold af A-certifikat på UL versus vedligehold af A-Certifikat på TMG / AJ
Se under pkt. 17. Hvis der laves en fælles teoriuddannelse med svæveflyverne, kunne dette
tages med ind under det.
19. Er kravet om 25 timer inden passager tilladelse rimeligt? / AJ
FN mener, at kravet er yderst rimeligt og blev bakket op af flere. Til gengæld vil PBJ rejse
spørgsmålet om 25 timers prøveflyvning med Michael Skovgaard.
20. Skal vi håndhæve kravet om at betaling for skolings-timer skal gå gennem klubberne, eller
skal vi lade det være op til den enkelte klub/instruktør hvordan man afregner. / JG
Reglerne på dette område er uændrede.
21. Der har også været enkelte eksempler på at instruktøren ikke har kørt hele skolingsprogrammet igennem f.eks. stall i drej. Hvordan takler vi det? / JG
FN: Instruktørerne skal skole efter skolingsnormerne. Kontrollanterne kunne bruges til en
ekstra kontrol. FN planlægger at lave et seminar for kontrollanterne, hvor nogle af disse ting
gennemgås.
22. Forsøgsordning med 120 kg’s klasse ? / PBJ
Der er ikke nogle fordele ved en 120 kgs klasse, og pt. sker der ingenting mht. godkendelse, så
det tages måske op igen senere.
23. Materiel i øvrigt / PBJ
Der afholdes FK kursus for nye FK’ere i Herning 13/9.
24. Økonomi, herunder
Administrative rutiner / forretningsgange ifm. nyt sekretariat / DS
Konti i Frøs fortsættes med Jørgen Gram(JG) som ejer.
25. DULFUs reklamer/markedsføring (eks. Om DULFU skulle have en annonce på bagsiden af
FLYV med orientering om, at man også kan lære at flyve til en ’billig’ penge) / AJ
Generelt en god ide. AJ prøver at lave en annonce til FLYV, og kigger ligeledes på at lave et
udkast til en ny udgave af infofolderen.
26. Flymesse i Århus juni – evaluering
JG: Der gav måske ikke det store antal elever, men var en rigtig god reklame.
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27. Status mht. til det årlige DULFU-arrangement, jf. Arnborg-arrangementet / HH
Der var ikke ret mange deltagere, og der var ikke aftalt noget med Arnborg på forhånd.
Interessen for Træffet er dalet de senere år. Der kunne forsøges med en lang weekend.
Tidspunktet er udmærket, og der skal findes en klub og et sted til arrangementet i 2016.
28. Uge 31 / PH – evaluering
NG og AJ orienterede.
29. Roskilde Airshow AJ – evaluering
Godt vejr – godt show – Albatros fik mange gode kontakter bl.a. til raketopsenderne ved Neksø
30. Staunings Airshow PH – evaluering
PH: Fint arrangement med god tilslutning
31. Fly messe I Års / PH.
Afholdes 31/10 til 1/11 – arrangeres af Gert Jensen
32. Eventuelt
Bestyrelsesmøder: 28/11 kl. 10 i Ringsted og 31/1 -16 kl. 10 i Viborg
Repræsentantskabsmøde: 19/3-16 kl. 10 på Dalum Landbrugsskole. Formøde for bestyrelsen fra
9.00.

FN foreslog, at der skulle være krav om radiobevis til nye piloter – tages på næste
bestyrelsesmøde.
HH tilbød at vikariere på tilladelser til udenlandske piloter i en overgangsperiode, hvis det kneb
med tiden for det nye sekretariat.
PH vil gerne have HH med til EMF-møde i 3-4/10. Dulfu betaler.

14-09-2015
Dagmar Skov
Sidste referat fra den hånd!!!
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