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DULFU bestyrelsesmøde. 

Fredag, den 4. september 2020, kl. 10 

Deltagere: 

Per Horn (PH) 

Preben Bruhn Jensen (PJ) 

Jørgen Gram (JG) 

Helge Hald (HE) 

Anders Jørgensen (AJ) 

Hans Havsager (HH) 

 

Afbud fra Frank Nielsen (FN) 

Referent: Hans Havsager 

Der var tale om et relativt kortvarigt møde i sammenhæng med møde samme dag og sted 

med styrelsen om uddannelse. 

PH bød velkommen. Der var enighed om også at drøfte spørgsmålet om 120 kg.-klasse. 

 

1. Oplæg om uddannelsesorganisation. 

I forhold til det, der allerede forelå fra drøftelserne med styrelsen om uddannelses-

organisation, var der enighed om dels at bevare unionens og klubbernes anven-

delse af uddannelsesansvarlige, dels at der burde anvendes danske titler, i stedet 

for engelske. 

 

2. Repræsentantskabsmøde. 

På grund af covid-19 var mødet i marts aflyst, og der var satset på i stedet at af-

holde det den 26. september 2020. 

På grund af dels de begrænsninger, som pandemien fortsat lægger på sådanne 

mødeaktiviteter, dels den omstændighed, at der ikke forelå punkter, det var nød-

vendige at få afgjort nu, blev det besluttet ikke at afholde repræsentantskabsmødet 

i år. I stedet satses der på afholdelse af mødet den 23. marts 2021 i Beldringe. Be-

styrelsen vil da lægge op til, at valg til bestyrelsen foregår i 2 runder. Den ene fore-

tages i forhold til de bestyrelsesposter, der ville have været til valg i marts 2020, og 

hvor valgperioden således vil være frem til mødet i marts 2022. Den anden runde er 

den, der skal være foretaget i 2021, og hvor valgperioden således vil være frem til 

mødet i marts 2023. 
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3. Bestyrelsesmøder. 

Der blev aftalt følgende bestyrelsesmøder: 

26. september 2020, kl. 9.30 på Haderslev Flyveplads 

22. november 2020, kl. 9.30 i Fjeldsted Skovkro 

14. februar 2021, kl. 9.30 i Fjeldsted Skovkro 

 

4. Orientering om møde den 25. august 2020 i styrelsen om revision af BL 9-6 og 

opt-out 

 

Processen med gennemførelse disse projekter havde været sat i bero på grund af 

covid-19, men var nu genoptaget. 

 

Målet for drøftelsen den 25. august var således genoptagelse af denne proces. 

 

Der var enighed om: 

At unionen laver oplæg til ny BL 9-6, og at den søges udformet ud fra ”ramme-

lovsprincippet”, altså med stort set kun principielle spørgsmål i BL-teksten, og 

de specifikke regler i håndbogen. 

 

At der satses på at BL-teksten først sættes til formel godkendelse, når opt-out-

elementerne er indarbejdet i den, så der på den måde kun skal gennemføres 

én formel godkendelse. 

 

At unionen i efteråret 2020 til styrelsen 2020 afleverer et notat med forslag til, 

hvordan rammelovsprincippet kan gennemføres. 

 

At det samlede projekt med ny BL og revideret håndbog forventes klar til 

iværksættelse i sidste halvdel af 2021. 

 

5. 120 kg.-klasse 

Unionen havde til styrelsen afgivet et nyt skriftligt oplæg til en særlig 120 kg.-klasse, 

inspireret af de tyske regler. 

Styrelsen havde hertil svaret, at den fastholdt kravet om mindst LAPL-medical. 

Da dette er afgørende for interessen for en særlig 120 kg.-klasse, blev det besluttet, 

at der ikke for nuværende arbejdes videre med dette projekt. 

6. Eventuelt 

Der var intet til dette punkt. 


