
DULFU bestyrelsesmøde. 

Søndag den 15. maj 2022 kl. 10.00 i klubhuset på Haderslev Flyveklub.  

 

Deltagere: Per Horn (PH) 

Preben Bruhn Jensen (PBJ) 

Jørgen Gram (JG) 

Helge Hald (HE) 

Anders Jørgensen (AJ) 

Hans Havsager (HH) 

Mads Thomsen (MT) 

Referent: Pernille Krogsgaard 

 

PH bød velkommen. 

1. Referat fra mødet den 19. marts 2022 

Der var ingen bemærkninger til referatet.  

Det blev aftalt, at efter indlæg fra webmaster Jakob Matharu skulle bestyrelsen følge op på nogle 

punkter der arbejdes med.  

 

2. Formanden (PH) 

a) Webmaster  

Jakob Matharu kom ”flyvende”. Bestyrelsen drøftede hjemmesiden og var enige om, at 

hjemmesiden skulle være en informationsside, salgsside og opslagsside. Ikke en side til 

diskussioner. Der skulle ligeledes være en sammenkobling af facebooksiden og hjemmesiden.  

Jakob oplyste, at mulighederne for ændring og redigering af hjemmesiden hos nuværende udbyder 

Standoutmedia var minimale uden det ville koste, hver gang en ændring skulle effektueres.  

Beslutningen blev, at Jakob måtte skifte udbyder og lave det nødvendige optil et beløb på ca. 

30.000 kr.   

b) Orientering fra klubber, medlemmer, løbende sager 

Lolland Falster Motorflyveklub har søgt om, at lave en fællesklub. Vedtægterne er modtaget og 

godkendt af bestyrelsen.  

c) Sag overgivet til videre behandling i TS 

Tidligere nævnte sag ligger til behandling i juridisk afdeling i TS. 

d) Orientering om flymessen i Friedrichshafen 

PH og PBJ havde været på flymessen. De havde bl.a. mødt Michael Skovgaard og nogle 

medarbejdere fra TS og haft en god dialog om 600 kg klassen.  

Der var ikke de samme antal stande og deltagere som tidligere.  

e) Opt-out, 600 kg klassen 

HE vil tage en snak med TS. 

3. Næstformanden (HH) 

Intet nyt 



4. Materielområdet (PBJ) 

HE og JG vil i samarbejde med PBJ lave et kursus for nye flykontrollanter.   

5. Uddannelsesområdet (HE) 

a) Sammensætning af uddannelsesudvalg 

Et medlem af uddannelsesudvalget vil gerne fortsætte arbejdet og bestyrelsen var enige om, at det 

måtte medlemmet gerne. MT indtræder i uddannelsesudvalget, som nu består af 10 medlemmer. 

 

b) Instruktørkursus september 2022  

Der er pt. 3 tilmeldinger til kurset i september, HE vil gerne op på 5 stk.  

HE vil skrive ud til alle de uddannelsesansvarlige og håber dermed at komme op på 5 deltagere.  

 

c) Skoling med trikes fra ikke godkendte pladser.  

TS har godkendt at der under særlige vilkår og bestemmelser må skoles UL klasse A på 

(midlertidige) pladser, der ikke er godkendt under BL 3-7. Pladserne skal dog være godkendt af 

DULFU til skoling. 

 

6. Flyvechef (AJ) 

Til dato har der været 5 hændelser og 2 havarier.  

 

7. Kasserer (JG) 

a) Evaluering af repræsentantskabsmøde 

Bestyrelsen synes, at repræsentantskabsmødet og afstemningsmetoden var forløbet godt. 

 

b) Medlemstal 

Ca. samme antal medlemmer som sidste år.  

c) Udmeldte medlemmer 

Bestyrelsen har set på udmeldelserne pr. 31.12.2021. De er fordelt meget jævnt i næsten alle 

klubber.  

 

8. Event  

a) Danish Air Show 

DULFU har en stand på Danish Air Show i Karup søndag den 19. Juni 2022. 

Der kommer 10 forskellige typer fly på standen 

MT er i fuld gang med planlægningen.  

b) Sommer aktivitet 

MT og HT vil sammen lave en aktivitet/arrangement i forbindelse med instruktørkurset den 16-19. 

september 2022 i Nr. Felding.  

 

9. Sekretariatet 

Kører godt, pt. er der mange ansøgninger fra udlandet om at flyve i dansk luftrum, der er udstedt 65 

til dato.   

 

Eventuelt 

JG nævnte, at DULFU skal have et skriftligt svar fra TS på 120 kg. klassen. PH vil kontakte TS 

herom.  


