Referat DULFU-bestyrelsesmøde 27. juni 2020

Referat
DULFU Bestyrelsesmøde
Dato:

Lørdag, den 27. juni 2020 kl. 10.00

Sted:

Vissenbjerg Kro

Deltagere: Per Horn (PH)
Preben Bruhn Jensen (PJ)
Anders Jørgensen (AJ)
Jørgen Gram (JG)
Helge Hald (HE)
Frank Nielsen (FN)
Afbud fra Hans Havsager (HH)
Referent: Pernille Krogsgaard (PK)

1. Per Horn bød alle velkommen.
Der var ingen bemærkninger til referatet fra bestyrelsesmødet den 2. februar 2020.
AJ havde et punkt til dagsorden og ville gerne informere om havarier.
2. Formanden (PH)
a) Orientering om repræsentantskabsmødet i KDA
PH orienterede kort om repræsentantskabsmødet den 19. april 2020, som var
forløbet ganske fint. Der blev stillet spørgsmål til, om alle medlemmer skal
betale KDA, selvom man betaler via anden union f.eks. DSvU. PH ville
undersøge dette.
b) Flyvecenter DULFU i Holstebro
Aftale mellem DULFU og Holstebro Flyveklub er lavet i foråret 2020. Har været
informeret på hjemmesiden og facebook. Der planlægges en event i løbet af
sensommeren som en slags indvielse af et DULFU nationalcenter.
c) Orientering fra klubber og medlemmer
PH orienterede kort om et par sager, som han havde været inde over.
d) Ny dato for repræsentantskabsmøde
Ny dato bliver den 26. september 2020 kl. 10.00 i Odense Lufthavn. Alle
medlemmer orienteres herom med de forbehold der måtte være i forhold til
COVID19.
e) Ny dato for bestyrelsesmøde
Næste møde bliver den 4. september 2020 kl. 9.30 på Vissenbjerg Kro.
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f) 120 kg. klassen
Bestyrelsen snakkede om betingelserne for klassen. PH har udarbejdet et
udkast til et forslag om bestemmelser for bl.a. 120 kg. klassen. Efter en del
debat blev det besluttet, at forslaget i hvert fald kun skal omfatte 120 kg.
klassen, ligesom der var andre elementer i forslaget der ikke blev helt enighed
om. PH udarbejder et nyt forslag til forelæggelse på næste bestyrelsesmøde.
3. Næstformanden (HH).
Var ikke til stede.

4. Materielområdet (PJ)
Orienterede kort om et par sager han havde været inde over. AJ opfordrede PJ til at
lave et Rotax kursus på Sjælland.

5. Uddannelsesområdet (HE)
a) Orientering om DULFU’s træningsorganisation
HE gennemgik udkast til TO og bestyrelsen kom med kommentarer hertil.
Efter denne gennemgang besluttedes det, at hvert bestyrelsesmedlem gennemgår
konceptet og fremsætter forslag til forenkling, hvor dette anses for muligt. Disse
forslag drøftes på et online B-møde den 12. august kl. 19:00. AJ arrangerer mødet.
b) Status på fornyelse af instruktørbeviser
Der er instruktørbeviser på vej ud til alle. Der er nogle instruktører, som ikke har
svaret på Helges henvendelse og de har ikke fået tilsendt nye beviser og stempler.
c) Fremtidig teoriundervisning/prøver fra 2021
HH orienterede om fremtidig teoriundervisning. Der er lidt usikkerhed omkring
undervisningen til SPL (svæveflyvercertifikat), hvorfor vi indtil videre er forberedte på
at fortsætte med selv at forestå undervisning og afholde prøverne.
d) Bestemmelser for uddannelsesflyvepladser
HE er i gang med at kigge på flyvepladserne, og hvilke der er godkendt til
uddannelsespladser. AJ og HE sætter sig sammen og kigger på krav til godkendelse
af uddannelsespladser og øvelsespladser.
e) Orientering om fælles sprogtestvirksomhed DSvU og DULFU
Uddannelsen er oppe at køre og der er 10 personer som har gennemgået og bestået
uddannelsen.
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6. Flyvechef (AJ)
AJ viste den nye hjemmeside samt orienterede om de seneste havarier.
7. Kasserer (JG)
P.t. 652 medlemmer. JG foreslog, at der skulle laves en ny omgang Rotax kurser til
efteråret.
8. Event (FN)
Foreslog et arrangement/indvielse af Holstebro Flyveklub til september.
Vil prøve og lave en hyggelig dag med besøg af forskellige fly, og mulighed for
overnatning.
9. Sekretariatet
Sekretariatet holder lukket i uge 31. Det blev aftalt, at PH vil være ”stand in” ved
udarbejdelse af tilladelser ved flyvning i dansk luftrum til udenlandske ULpiloter.

10. Eventuelt.
Bestyrelsen aftalte, at udskifte DULFU’s officielle logo, så det fremover ser sådan ud.
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