
Referat fra bestyrelsesmøde 7. december 2014 i Haderslev  
Deltagere: Bestyrelsen og Gert Jensen. Under pkt. 4 deltog Henrik Feldt-Rasmussen 
 
Referat:  
 
1. Referat fra sidste møde 
Hans Havsager (HH) havde et par bemærkninger, bl.a. om flyvning til Norge og Sverige. HH retter 
henvendelse til TS ang. medtagelse af passager. HH har ikke haft tid til henvendelse til Miljøstyrelsen. 
 
2. Samarbejde med andre unioner 
- Sammenlægning med DGU - status fra cheferne - videre planlægning i processen. / PH:  
Dulfu fik i starten af oktober en henvendelse fra gyro-unionen, DGU, om sammenlægning. Dette 
vedtog Dulfu’s bestyrelse på dens seminar d. 8/11 – 14. 
HH orienterede lidt om tankerne mht. sammenlægningen. DGU ønsker medlemskab på lige fod med 
øvrige ul-medemmer (ikke selvstændig union i unionen). Gyrokopter vil sandsynligvis blive en 3. 
klasse fly (klasse C). 
Preben Bruhn Jensen (PBJ): 2 BL’er og 2 håndbøger er kun gældende i en overgangsfase, der arbejdes 
frem mod én BL og én håndbog. Der forestår et lille arbejde overfor TS ang. godkendelse af andre 
typer fly, hvor Dulfu gerne vil være lige så fleksible, som gyro’erne. Det er også aftalt, at Dulfu kan 
trække på deres nuværende materielchef til kursus for flykontrollanter.  
Frank Nielsen (FN) har haft kontakt med gyro-unionens uddannelseschef pr. telefon. De vil arbejde 
frem mod én håndbog med implementering af gyro i vores. DGU’s uddannelseschef kommer med i 
Dulfus uddannelsesudvalg.  
Niels Gregersen (NG) ser ingen eller kun små problemer.  
Konklusion: PH og HH går videre i forhandlingerne med gyro-unionen og ser på de organisatoriske og 
vedtægtsmæssige forhold. 
 
- Samarbejdsaftale med DSvU: Sekretariatet har rundsendt aftalen med følgebrev. Bestyrelsen 
tilbyder at komme ud og orientere om aftalen. Der skal laves et særskilt beslutningsforslag til 
repræsentantskabsmødet 2015 om aftalen.  
 
- Samarbejde med DMU: Dette emne var også blevet drøftet og besluttet på bestyrelsens seminar 
8/11 – 2014. Der laves i første omgang et samarbejde om sekretariat. Jørgen Gram (JG) og HH aftaler 
et møde med DMU om de praktiske ting vedr. et evt. samarbejde.  
 
3. Økonomi, herunder 
- Status på medlemstal / kontingent: Dagmar Skov (DS) orienterede om regnskab og forventningen til 
årets resultat, som ser meget positivt ud. Der er ved kontingentindbetalingen for 2015 registreret 582 
betalende, hvilket er status quo. 
 
- Budgetlægning for 2015: Da januar-mødet ser ud til at bliver meget fyldigt, laves Budget 2015 via 
mail, dvs. at DS kommer med et udkast, og de enkelte bestyrelsesmedlemmer melder tilbage 
indenfor eget område. Derefter sætter JG og DS sig sammen for at lave budgettet. 
  
- Mødested for næste repræsentantskabsmøde: Vi afholder mødet 22/3-15 i Dalum på samme måde 
som sidst  
 
 



 

4. Forsikring.  
Punkt med deltagelse af Henrik Feldt-Rasmussen: 
De ønsker, der havde været fremme bl.a. på seneste repræsentantskabsmøde om forsikring blev 
drøftet i sammenhæng med spørgsmålet om ansvar. HH indledte punktet med en orientering om 
ansvar etc. på baggrund af, at flere medlemmer har haft problemer med at få dækket skader.  
Dette medførte en lang debat om emnet, og om hvordan det ser ud i andre lande.    
Konklusion: HH (med orientering til bestyrelsen) afklarer hele problematikken sammen HFR, så Dulfu 
kan gå videre med sagen.   
 
5. UL-Håndbogen  
Udsendelse af rettelser - Opfølgning fra sidste møde 
Dulfu afventer afklaring på forskellige punkter, så der kommer ingen rettelser før i 2015. 
 
6. Flyvechefens område / NG, herunder 
- Status havarier: Status uændret 8 havarier. 
- Besked til formænd om havarier i egen klub: / Opdateret (anonymiseret) liste over havarier på 
hjemmesiden: Der sættes en liste over havarier på hjemmesiden, så formænd etc. Selv kan finde 
oplysningerne. NG aftaler nærmere med Piet. 
 
7. Orientering fra Unionsmødet i TS / PH: 
PH, HH og PBJ deltog for Dulfu. Et af hovedpunkterne var ”Meld en særregel”. I forbindelse med flere 
af dagsordenpunkter blev det tilkendegivet, at TS pt. ønsker at uddelegere så meget som muligt. 
Dette medførte, at HH på Dulfu’s vegne ansøgte om at overtage udstedelsen af certifikater. 
Derudover blev klage / klagenævn diskuteret uden afgørelse. Ud over mødet med TS, var der 
uformelt møde bagefter med deltagelse af flere unioner.  
 
8. Emner til drøftelse med TS på bestyrelsens første møde efter nytår i TS (31/1) / PH 
PH nævnte, at TS under det uformelle møde, nævnt i pkt. 7, havde stillet sig meget velvillig over for, 
at der i forbindelse med næste bestyrelsesmøde afholdes møde med vore faste kontakter i TS, så 
denne del af mødet finder sted om formiddagen (start kl. 9.30), og at selve Dulfu’s bestyrelsesmøde 
kunne finde sted bagefter i TS’ lokaler. Da vores møder altid er weekend, skal det afklares, hvordan / 
hvornår dette møde skal holdes (HH afklarer med TS). 
HH laver en dagsorden til TS mødet og rundsender:  

Forslag til punkter: Fast kontaktmænd i TS / Hvem er hvem / Forholdet ts-dulfu, hvordan ser de på 
os og omvendt / Hvordan styrer vi Dulfu / Orientering om Dulfu’s høringssvar vedr. EASA / Udl. 
piloter / flyvning i tusmørke / Certifikater + midl. certifikater / 120 kgs klassen /  

 
9. Kvalitetssikring / PH 
4 steder har haft (får) besøg i 2014. 
Finn Sørensen og Edvard Braae har besøgt Tønder og Kruså, og Vagn Jensen har sammen med Bjarne 
Prip besøgt Midtsjælland og Gørlev. 
 
10. Aktiviteter, PR m.v. ved Gert (GJ) / PH 
Der skal laves noget nyt infomateriale, standere / foldere   
Info og reklame skal deles og målrettes i forskellige afdelinger: På stævner skal der så mange fly med 
som muligt eller billeder af dem. Derudover skal der laves nogle små videoer osv. og / eller 
PowerPoint på tv til at have kørende på en stand.  



 

Første step er at prøve at få nogle frivillige med reklamekendskab til at lave en flyer (GJ) / folder til 
klubberne. Der bestilles reklameflag med ul-logo. GJ vil lave en drejebog til en video om ul.  
Ideerne var mange, men der savnes nogle frivillige ”professionelle”, der kan lave det for os. 
 
Sommertræf i uge 27 på Arnborg (Alternativt Ndr. Felding) i 4 dage (gerne med spin-træning)  
  
11. Revision af PowerPoint præsentation om DULFU 
Præsentationen blev godkendt. Må bruges af bestyrelsen + GJ. 
 
12. Indledende drøftelse af Dulfu logo, brevpapir mv. – Opfølgning fra sidste møde 
Der var en lidt valen holdning til at skifte logo på nuværende tidspunkt. Der skal gøres lidt mere 
reklame for vores stofmærker med ul-logoet, bl.a. til repræsentantskabsmødet og i klubberne. 
 
13. Eventuelt 
FN + HH orienterede om møde med TS bl.a. om brug af svæveflyveteorien (skulle være afklaret inden 
flyvesæsonen) 
PH: ATO er udsat til 2018 

 
 

09-12-2014 
Dagmar Skov 

 

 


