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DULFU bestyrelsesmøde. 

Lørdag den 27. november 2021 kl. 10.00 

Deltagere: 

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

 

PH bød velkommen. 
 

1. Referat fra mødet den 2. august 2021. 
Der var ingen bemærkninger til referatet. Til dagsordenen i dag ville PH gerne have 
tilføjet strategiplan og drøftelse af henvendelse fra medlem. JG ville gerne have tilføjet 
planlægning af repræsentantskabsmøde 2022. 
 

2. Formanden (PH) 
Orientering fra medlemmer og klubber. 
En sag om uregelmæssigheder med et medlem, som vi anser for at have trådt ved 
siden af blev drøftet. PH retter henvendelse til medlemmet. 
 
Mail fra medlem  
Kort inden bestyrelsesmødet havde bestyrelsen modtaget en mail med denne tekst: 

15 år har jeg været medlem af DULFU uden én eneste gang at få mulighed for at 
vælge repræsentanter til repræsentantskabsmødet. 

Det strider mod vedtægterne, selv om de kunne være tydeligere på det punkt. 

Desuden er det udemokratisk, når ikke alle medlemmer har stemmeret og stemmerne 
er dokumenteret på repræsentantskabsmødet. 

Venligst undgå at bryde vedtægterne, og fremsæt forslag til at gøre Dulfu demokratisk 
på jeres næste bestyrelsesmøde, så I sikrer at repræsentantskabsbeslutninger er 
lovlige. 

Jeg forventer at modtage referat af bestyrelsesmødet og skal undlade at foretage mig 
yderligere inden da. 

Bestyrelsen drøftede mailen og nåede frem til: 

Vedtægternes §3 baserer sig på det forhold, der egentlig er det basale for DULFU, 
nemlig at unionen er en forening af klubberne. Det styrker klubberne og efterlevelse af 
det ansvar, unionen har i sammenhæng med uddelegeringerne fra styrelsen. 
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Derfor har repræsentantskabsmøderne den struktur, at det er klubberne, der gennem 
deres repræsentanter har tale- og beslutningsretten. 

Inden for de rammer, repræsentantskabet har fastlagt, kan bestyrelsen træffe 
beslutninger, også om spørgsmål, som er rejst af individuelle medlemmer, og sammen 
med sekretariatet yder bestyrelsen service i det hele taget inden for disse rammer. 

     Vedtægtsændringer  
     HH vil kigge vedtægterne igennem og vende tilbage om der skal laves nogle 
     vedtægtsændringer. Udkast til næste bestyrelsesmøde. 
 

     Transport af benzin – forslag fra medlem 
     HE oplyste, at han skal holde kursus i NULF den 12. januar 2022.  

Bestyrelsen drøftede, hvor man kunne tage et ADR bevis og kan på der kraftigste 
anbefale, at man tager det på AMU Center/DEKRA. Læs mere på www.dekra.dk. 
 
HH foreslog, at afholde kurset i forbindelse med et DULFU Træf. 

     Det blev besluttet, at der skulle laves et opslag på hjemmesiden for at finde ud af hvor    
     stort et behov der er for et kursus. Derefter samler vi sammen og drøfter det i  
     bestyrelsen. 

     Temamøder i klubberne 
     Bestyrelsen snakkede om emner til temamøderne i klubberne. 
     AJ vil gerne lave foredrag om holdninger og sikkerhed, HH om oup-out/600 kg. 

     Følgende datoer og lokationer blev aftalt: 

     NULF/Randers - 5. marts 2022  
     Herning/Haderslev - 6 marts 2022  

     Ringsted/Odense - 13 marts 2022 
 
     Start kl. 9-12 og næste møde ca. kl. 14-17. Fra bestyrelsen deltager PH, AJ og HH. 
 
     PH kontakter klubformændene i de respektive klubber og informerer om datoerne samt      
     planlægger lokation.  

 

3. Næstformanden (HH) 
Forhandlinger med styrelsen – ikke meget nyt siden sidst. 

     EMF møde 30 oktober 2021. Mødet blev lavet om til et virtuelt møde i stedet for et     
     fysisk møde. HH var fysik tilstede. HH fortalte kort om nogle punkter fra mødet.     
     HH blev genvalgt til EMF’s bestyrelse. DULFU’s bestyrelse har fået referat fra mødet.  
     Næste EMF møde skal afholdes i september måned 2022. 
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4. Materielområdet (PBJ) 
PBJ leder efter en afløser til området eller en som kan følge ham og aflaste. 
Fortalte kort om nyt beslag på A22 og A22L. Der har været havari i Rusland, hvor ejer    
ikke havde fået skiftet beslaget. Havariet havde desværre dødelig udgang. 

 

5. Uddannelseschefen (HE) 
Ny uddannelseschef 
HE læste betingelserne op for en uddannelseschef. Mulige kandidater blev drøftet. 

 

     BL 3-1, bilag 1 
     Blot en orientering fra HE. HE fortsætter arbejdet med at få ændret bilag 1.    
     UL og TMG til at være under motorflyvning. Er der søgt om. 
 

     Orientering om status på DRIVI (rapporteringssystem) 
     Skulle blive klar ca. uge 49, der bliver udnævnt 4 superbrugere af systemet. 
 

     Instruktørkursus 2022 
     Der udbydes et kursus til august 2022. 
 
     Ny kontrollant 
     Der er kommet en ansøgning fra Boye Sass Denne blev godkendt af   
     bestyrelsen og HE sender ansøgningen til TBST. 
 

     Intensiv skolingsuge på Nr. Felding 
     HE laver oplæg til en uge med skoling og diverse aktiviteter. Det bliver i løbet af       
     sommerferien.  

     Nyt om BL 9-6 – intet nyt.  
 

     Mere kommunikation fra DULFU til klubberne. 
     Ønske fra uddannelsesudvalget, der blev drøftet hvad der ønskes af information fra    
     DULFU. 

     Opbevaring af instruktørers helbredsoplysninger 
     DULFU skal tjekke om instruktørerne har en gyldig medical for at de må skole. 
     HE vil lave udkast til tro og love erklæring. 
 

6. Flyvechefen (AJ) 
Afregning til flykontrollanter 
AJ efterspurgte en samlet pris incl. kørsel til flysyn (ligesom til instruktører ved skilltest).  
Muligheder for og imod blev drøftet og bestyrelsen kom frem til, at nuværende model 
fortsætter uændret.  
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Drøftelse af skoling på pladser 
AJ har kontaktet Trafikstyrelsen for at høre om muligheden for at starte skoling fra en 
øveplads contra en godkendt plads. HE belyste hvilke krav der skal være opfyldt for 
godkendt plads. Der arbejdes videre for bedre forhold for skolingsflyvningen. 
  

7. Kasserer (JG) 
Regnskabet ser fint ud. Bestyrelsesmedlemmerne blev bedt om at byde ind med 
udgifter for 2022 i forhold til udarbejdelse af budget.  
Repræsentantskabsmødet afholdes søndag den 20. marts 2022 i Odense Lufthavn. 
Sekretariatet vil reservere lokale enten i lufthavnen eller i Den Flyvende Hangar.   
 

8. Sekretariatet  
Godt samarbejde med bestyrelsen, som er gode til at hjælpe sekretariatet i konkrete 
sager.  
 

9. Eventuelt 
Et medlem har forespurgt om en fælles kalender.  
Muligheden er på hjemmesiden, men et stort arbejde for AJ at bestride opgaven med 
at ajourføre kalenderen. Bestyrelsen vil arbejde videre med evt. login til hver klub, så  
man selv kan oprette aktiviteter. 

 


