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DULFU bestyrelsesmøde. 

Mandag, den 2. august 2021 kl. 14.00. 

Deltagere: 

Per Horn (PH) 

Preben Bruhn Jensen (PBJ) 

Jørgen Gram (JG) 

Helge Hald (HE) 

Hans Havsager (HH) 

 

Fraværende: Frank Nielsen (FN) og Anders Jørgensen (AJ) 

 

Referent: Hans Havsager      

 

Mødet var arrangeret primært med sigte på planlægning af det kommende 

repræsentantskabsmøde. 

Der var få punkter herudover. 

PH bød velkommen. 

1. Referat fra mødet den 13. juni 2021. 

Der var ingen bemærkninger til referatet 

2. Formanden (PH) 

 

a) Der var netop modtaget orientering fra styrelsen om en hændelse med et UL-fly på 

Varde flyveplads, som havde givet anledning til klage til styrelsen, som spurgte, om 

Unionen havde bemærkninger til den løsning, som styrelsen foreslog. Som 

hændelserne var oplyst for Unionen, var Unionen enig i den foreslåede løsning. 

(Efter mødet og efter drøftelse med PH har piloten sendt styrelsen en redegørelse 

af sit syn på sagen. Unionen afventer herefter nærmere) 

 

b) Datoen for repræsentantskabsmødet blev på mødet i juni fastlagt til 19. september 

med forbehold for coronabegrænsninger.   

 

Bestyrelsen anser det i den forbindelse for vigtigt, at mødet kan gennemføres med 

fuld deltagerkreds. Det synes der foreløbig ikke at være tegn på ikke kan ske, men 

der må naturligvis tages forbehold for nye restriktioner. 

 

I beretningen vil det blive nævnt, at bestyrelsen på RP-mødet i 2022 vil komme med 

et oplæg til revision af den strategiplan, som repræsentantskabet vedtog i 2008. 
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I tilknytning til beretningen vil der også blive orienteret nærmere om de 

igangværende forhandlinger med styrelsen om revision af BL 9-6 og opt-out (600 

kg.) og de vilkår de foregår under. 

 

Valg til bestyrelsen vil blive foretaget i 2 etaper, så valgperioden for dem der var til 

valg i 2020 og dem, der var det i foråret 2021 ikke forlænges på grund af 

coronaudskydelserne. 

 

Alle bestyrelsens medlemmer genopstiller. 

 

Jørgen Gram vil blive foreslået som dirigent. 

 

Regnskabet for 2019 er udsendt med indkaldelsen til det møde i marts 2020, der 

blev aflyst, men udsendes igen. Og regnskabet for 2020 vil naturligvis blive udsendt 

med indkaldelsen til det kommende møde. Begge regnskaber vil blive gennemgået. 

 

Indkaldelsen vil blive udsendt 20. august, og bestyrelsen foreslår der en frist for 

forslag til 3. september. 

 

Der vil blive foreslået uændret kontingent – hvor kontingentet til KDA vil være 

inkorporeret. 

 

 

3.      Næstformanden (HH) 

Efter maildrøftelser med en jurist i styrelsen om at give tilladelse til udlændinge til 

indflyvning i Danmark med fly, godkendt efter nye 600 kg-regler, havde HH i 

skrivelse af 9. maj d.å. anmodet styrelsen om dispensation fra gældende regler i BL 

9-6. Styrelsen havde givet afslag. 

 

4.      Materielområdet (PBJ) 

     Der satses på afholdelse af kursus for flykontrollanter i efteråret. 

I juni blev det besluttet, at PBJ i styrelsen afklarer de nærmere regler om skiltning 

på flyene mht. den risiko, der for udenforstående er med hensyn til nødsystemer til 

udskydning af redningsfaldskærm. Samtidig blev det besluttet, at JG hos politiet 

afklarer, om der foreligger et action-card der om denne risiko. Politiet har ikke 

sådanne cards, og bestyrelsen besluttede at indkøbe advarselsskilte til påsætning 

på fly med disse skærme. 

Eventuelt. 

Intet til dette punkt. 

 

Hans Havsager 


