DULFU bestyrelsesmøde den 22. november 2020 på Fjelsted Skov Kro

DULFU bestyrelsesmøde.
Søndag, den 22. november 2020, kl. 9.30
Deltagere:
Per Horn (PH)
Preben Bruhn Jensen (PJ)
Jørgen Gram (JG)
Helge Hald (HE)
Anders Jørgensen (AJ)
Frank Nielsen (FN)
Hans Havsager (HH)
Referent: Hans Havsager
PH bød velkommen..
1. Referat fra mødet den 26. september 2020.
Der var ingen bemærkninger til referatet
2. Formanden (PH)
a) Orientering fra klubber mv.
PH orienterede om behandlingen og afslutningen af sagen om det havari, der var
indtruffet ved Sjællands Odde. Styrelsen havde ønsket rapport om sagen, og efter
at have set den, fandt styrelsen sagen tilfredsstillende afgjort.
Styrelsens forslag om restriktionsområder for droner er, efter høringssvar, trukket
tilbage. Der forventes nyt oplæg.
b). KDA
Mht. KDA opretholder bestyrelsen den opfattelse, at KDA skal have mulighed for at
vise, hvad den kan, før bestyrelsen på et repræsentantskabsmøde lægger op til,
hvilken relation, DULFU fremadrettet skal have til KDA.
c). EMF-generalforsamling
EMF havde den 17. oktober d.å. afholdt sin årlige generalforsamling virtuelt – med
et udmærket forløb.
Det var blevet diskuteret, om EMF skulle melde sig ud af EAS, men der var ikke
opnået enighed herom.
Det blev oplyst, at 6 lande nu har brugt EASA-grundforordningens opt-out-mulighed
for højere vægtgrænser (Tyskland, Tjekkiet, Slovenien, Frankrig, Slovakiet og
Finland) (efterfølgende er det oplyst, at opt-out også er gennemført af Italien og
Østrig. Altså nu i alt 8 lande).
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HH søger fremskaffet det samlede resume, der måtte været lavet af de enkelte
landes indrapportering til EMF.
3. Næstformanden (HH)
HH’s udkast til oplæg til styrelsen om udformning af BL 9-6 efter
”rammelovsprincippet” blev drøftet. Der var ingen bemærkninger til det, og det
sendes til styrelsen.
4. Materielområdet (PBJ)
Det blev aftalt, at vi ved lejlighed spørger i styrelsen om definitionen/forståelsen af
ordet referencedokumenter i BL-sammenhæng.
5. Uddannelseschefen (HE)
a). Uddannelsesorganisationen.
Unionens oplæg ligger til godkendelse i styrelsen.
(styrelsen meddelte 23.11., at det foreslåede er godkendt)
b). UL-teori/kompendier
Nye krav er blevet indarbejdet i materialet, med de nødvendige forklaringer.
Der arbejdes videre med materialet, herunder etablering af fjernundervisning.
Spørgsmålet om integrering af teori mht. kommunikation (radio) i materialet
opklares nærmere.
c). Logbøger.
De nye pilotlogbøger er klar og er ved at blive sendt til klubberne, jf. beslutning på
DULFU-bestyrelsesmødet den 26.9.20.
På baggrund af den høje pris for de luftfartøjsjournaler, der bruges, afklarer HE
muligheden for, at vi får vore egne journaler til en betydelig billigere pris.
6. Flyvechefen (AJ)
AJ havde anskaffet et par nye redskaber i relation til hjemmesiden, herunder
Google Analytics, der viser, hvordan og hvorvidt de enkelte elementer på
hjemmesiden bliver brugt. På det seneste har det vist, at der er slået mest op i
køb/salg og håndbogen.
I forhold til et foreliggende oplæg til bestyrelsen om SMS (Security Management
System) blev det aftalt, at AJ gennembearbejder det, dels med sigte på forenkling
og praktisk anvendelighed, dels med sigte på en klar opdeling mellem advarsler om
konkret foreliggende risici og indsamling af data til forbedring af det generelle
sikkerhedsniveau.
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7. Kasserer (JG)
JG gennemgik regnskab år til dato. Det blev fundet tilfredsstillende.
Det blev aftalt, at bestyrelsesmedlemmerne til JG sender deres input til budget for
2021.
8. Event (FN)
Intet til dette punkt.
9. Sekretariatet
Intet til dette punkt.
10. Eventuelt
Intet til dette punkt.
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