
DULFU bestyrelsesmøde. 

Søndag den 25. september 2022 kl. 10.00 Fjelsted Skov Kro.  

 

Deltagere: Per Horn (PH) 

Preben Bruhn Jensen (PBJ) 

Jørgen Gram (JG) 

Helge Hald (HE) 

Anders Jørgensen (AJ) 

Hans Havsager (HH) 

Mads Thomsen (MT) 

Referent: Hans Havsager 

 

PH bød velkommen. 

 

!. Referat fra sidste møde. den 15. maj 2022. 

 Referatet blev godkendt. 

2,  Formanden (PH) 

PH orienterede om sin deltagelse i en klubaften i Herning og i store flyvedag i august i 

Værløse. 

Herudover orienterede han om en klage, han havde fået telefonisk over et fly, der var 

fløjet lavt over Arden. 

Bestyrelsen havde til godkendelse fået udkast til vedtægter for Stauning Flyveklub. 

Vedtægterne blev godkendt. 

PH og HE havde været til stede under et tilsyn, styrelsen havde foretaget i 

sekretariatet. Det havde haft et meget tilfredsstillende forløb. Indflyvning i Danmark 

med udenlandske fly var blevet drøftet. Styrelsen vil genoverveje disse regler. 

Trods styrelsens tidligere udmelding herom fastholder bestyrelsen sit ønske om 

optout/MTOM på 600 kg. og vil arbejde videre med opgaven. Det blev aftalt, at lave 

oplæg hertil på bestyrelsens møde i november. 

3. Næstformanden (HH). 

 HH havde i starten af september deltaget i den årlige generalforsamling i EMF.  

Drøftelserne der havde primært gået på at få en fælles opfattelse af EMFs karakter og 

opgaver. Der havde ikke været forslag om ændring af EMF eller om ændringer i dens 

bestyrelse. 

4. Materielområdet (PJ). 

PJ meddelte, at han på det kommende repræsentantskabsmøde vil udtræde af 

bestyrelsen. Bestyrelsen drøfter på sit møde i november kandidat til afløsning. 



5. Uddannelsesområdet. 

Det afholdte instruktørkursus havde haft et tilfredsstillende forløb. 

Der afholdes flykontrollantkursus 1. okt. i Haderslev. 

Konkret sag om instruktør/kontrollant blev drøftet. Han havde ikke fulgt reglerne. 

Styrelsen havde angiveligt lagt op til en alvorlig sag mod ham, hvilket DULFU har 

prøvet at undgå ved, at han har frasagt sig virksomheden som instruktør og 

kontrollant.  

Et udspil fra styrelsen til yderligere formalisering af typeomskoling og PFT vil unionen 

protestere imod. 

6. Flyvechef (AJ) 

AJ havde udarbejdet oplæg til skrivelse til Miljøministeriet om høringssvar vedrørende 

Tillæg til Miljøstyrelsens vejledning om støj på flyvepladser. 

Der var få forslag til ændring af oplægget og AJ sender brevet. 

AJ oplyste, at der år til dato havde været 10 havarier og 9 hændelser – ingen alvorlige. 

7. Kassereren (JG) 

Regnskabet år til dato var tilfredsstillende. 

Medlemskabet af KDA blev drøftet. Bestyrelsen besluttede, at det på det kommende 

repræsentantskabsmøde foreslås, at DULFU melder sig ud af KDA. 

Det blev besluttet, at JG lægger et oplæg ind på unionens hjemmeside med opfordring 

til at gøre brug af KZV i forbindelse med vedligeholdelse af fly. 

8. Event (MT) 

Deltagelsen i Danish Airshow i Karup lufthavn havde haft et fint forløb. Det er planen, 

at deltagelse vil blive gentaget. 

Der blev lavet DULFU-træf i Nr. Felding i forbindelse med instruktørkursus. 

Herudover vil der i 2023 blive arrangeret ”et landet rundt” arrangement. 

9. Sekretariatet. 

 Der var ikke noget fra sekretariat.  

 

Næste mødedatoer for bestyrelsen bliver 19. november 2022 (i Fjelsted) og 4. februar 2023. 

 

Hans Havsager 

 

 


