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DULFU bestyrelsesmøde. 

Lørdag den 29. januar 2022 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 27. november 2021. 

Der var ingen bemærkninger til referatet. HE havde en tilføjelse til dagsorden omkring 

uddannelsesrapport til TBST og JG ville gerne have tilføjet aktivitet på Holstebro FK. 

 

2. Formanden (PH) 

Orientering fra klubber og løbende sager mv.  

PH orienterede kort om status på en sag vedr. havari med trike.  

Et medlem har problemer med at få sin medical, sagen ligger til behandling i TBST. Vi 

støtter medlemmets ret til en medical. FN vil følge sagen til dørs.    

 

Temamøder i klubberne 

Tema til møderne blev drøftet, PH vil kort fortælle om bestyrelsens arbejde, AJ om 

sikkerhed/holdninger og HH om opt-out.  

Der afsættes 100 kr. pr. deltager til fortæring.  

 

Repræsentantskabsmøde 

Afholdes den 20. marts 2022. Cafe og lokale ifb, med Cafeen i Odense Lufthavn er 

reserveret. Personer på valg blev gennemgået og evt. nye bestyrelsesmedlemmer 

drøftet.  

HH spørger Anders Madsen, TS, om indlæg efter repræsentantskabsmødet om 

droneområdet og hvordan vil det berøre UL-flyvningen. 

 

Valg af UL-klubbens repræsentanter til DULFU´s Repræsentantskabsmøde. 
Unionens højeste myndighed er repræsentantskabet, der består af repræsentanter fra 
de tilsluttede klubber. 
Hver klub kan vælge en repræsentant for hver påbegyndt 10 betalende medlemmer. 
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UL-klubberne opfordres til at sikre, at klubbens UL-medlemmer får mulighed for 
at vælge klubbens repræsentanter til DULFU´s Repræsentantskabsmøde. 

 
UL-klubberne skal være opmærksomme på følgende: 

 Repræsentanterne vælges af UL-medlemmer i klubben. 

 Repræsentanterne vælges blandt UL-medlemmer i klubben. 

 Repræsentanterne kan vælges på forhånd (f.eks. klubbens ledelse), hvis det er 
besluttet i klubbens vedtægter eller forretningsorden. 

 

 

3. Næstformanden (HH) 

Politik  

HH gennemgik udkast til politik. Der kom små rettelser og HH sender nyt udkast til 

godkendelse hos bestyrelsen.  

 

4. Materielområdet (PBJ) 

Der skal laves uddannelse til materielkontrollanter og flykontrollanter. En stor opgave 

og her tilbød JG og HE at være behjælpelig med planlæggelse af disse kurser.  

 

 

5. Uddannelseschefen (HE) 

Grundskolingsuge på Nr. Felding 

HE arbejder på sagen.  

 

Instruktørkursus  

Afholdes den 16-19. september 2022 på Nr. Felding.  

 

Besættelse af posten som uddannelseschef 

Det har ikke været muligt umiddelbart at finde en afløser for HE, men der har vist sig 

en mulighed for at ”oplære” et medlem i faget over den næste valgperiode. 

 

BL3-1, bilag 1  

HE har rykket TS for svar. 

 

Ansøgning om dispensation til instruktør  

En klub har ansøgt om dispensation til en ny instruktør. TS har anmodet om 

beskrivelse af betingelserne for DULFU’s evt. dispensation. Disse er fremsendt og 

godkendt af TS. 

 

Rapport til TBST 

Årsrapport er udarbejdet og sendes til TS i næste uge.  

 

 



DULFU bestyrelsesmøde den 29. januar 2022 / Fjelsted Skov Kro 
 
 

3 
 

6. Flyvechefen (AJ) 

Et medlem har tilbudt sin hjælp som webmaster. DULFU er meget taknemmelige for 

henvendelsen og det blev besluttet, at AJ tager kontakt til medlemmet for overdragelse 

af opgaven.  

Status på havarier i 2021= 13 havarier + 2 hændelser.  

 

7. Kasserer (JG) 

JG gennemgik regnskabet for 2021, hvor der er et overskud på 111.895 kr. 

Budget for 2022 blev gennemfået. Begge dele blev godkendt af bestyrelsen.    

Der har ikke været meget aktivitet omkring uddannelsescenteret i Nr. Felding, sikkert 

pga. corona. Centeret anses stadig som uddannelsescenter i 2022.  

 

8. Event (FN) 

 

 

9. Sekretariatet  

 

 

10. Eventuelt 


