
DULFU bestyrelsesmøde. 

Søndag den 19. november 2022 kl. 10.00 på 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: Pernille Krogsgaard 

 

PH bød alle velkommen til Fjelsted Skov Kro.  

 

1. Referat fra seneste møde den 25. september 2022  

Referatet blev godkendt.  

 

Der var et par tilføjelser til dagens dagsorden. Ny materielchef blev tilføjet under punkt 4 og 

evt. samarbejde med KZ&V om fælles blad, blev sat på under punkt 7. 

 

2. Formanden 

a) Orientering fra klubber og medlemmer. 

Personsag om instruktør blev gennemgået. 

b) Ny fællesklub Horsens Flyveklub 

PH har fået udkast til nye vedtægter i ny fællesklub i Horsens FK.  

Der var enkelte rettelser, som er sendt til klubben.  

c) Uddannelsestilskud 

Nuværende model om uddannelsestilskud fortsætter uændret. Uddannelsestilskuddet 

udbetales til den klub, hvor eleven betaler sit DULFU kontingent. Klubberne skal være 

mere opmærksomme på, at eleven er medlem af DULFU via klubben, hvor der skoles. 

d) Opt-Out 600 kg.  

Oplæg til møde med Trafikstyrelsen om opt-out 600 kg klassen blev gennemgået. 

Mødedato er endnu ikke fastsat.  

 

3. Næstformanden 

Intet nyt. 

 

4. Materielområdet 

a) ny materielchef 

AJ præsenterede et emne til ny materielchef. Vedkommende skal med på næste 

bestyrelsesmøde, så bestyrelsen kan hilse på.   

JG har talt med Morten Habekost, Danglide om nye Rotax/Jabiru kurser i foråret 2023, JG 

vil arbejde videre med det. 

 



5. Uddannelsesområdet (HE) 

a) Ændringer til ULHB gr. 400  

HE har lavet oplæg til ændring af UL-håndbogen gr. 400. Bestyrelsen kom med et par 

ændringer, som HE ville få rettet til. PBJ ville læse materialet igennem en ekstra gang og 

give HE besked om evt. ændringer. 

b) Flykontrollantkursus 1. oktober 2022  

Der er afholdt et flykontrollantkursus i Haderslev Flyveklub med 6 nye kontrollanter + 1 

bestående flykontrollant. Tilbagemeldingen var, at der var for kort tid, der kunne godt være 

brugt mere tid ved gennemgang af fly. De nye flykontrollanter er godkendt i Trafikstyrelsen.  

 

Vi skal sikre os, at der er afstandsmåler i alle sæt støjmålingsudstyr. HH tjekker ved John 

Carlsen om der er afstandsmåler i udstyret på Sjælland. PBJ skal bestille nyt, hvis der 

mangler.  

 

c) Kurser og seminarer i 2023 

I 2023 skal der afholdes 1 instruktørseminar + 1 kontrollantseminar. HE undersøger location. 

d) TS tilføjelser til ULHB, herunder evt. ny gruppe 210 

Opremser gældende krav for UL-piloter. 

 

6. Flyvechef 

 Der har til dato været 10 havarier og 9 hændelser. 

 

7. Kasserer 

a) Vedtægtsændringer 

JG gennemgik vedtægterne og kom med forslag til ændringer. Ændringerne skal 

præsenteres på repræsentantskabsmødet søndag den 19. marts 2023. 

b) Budget 2023 

Kommer til at ligne 2022, hvis større ændringer skal dette meddeles JG. 

c) Regnskab 2022 

Ser fornuftigt ud.  

d) Repræsentantskabsmøde 2023 

Datoen er søndag den 19. marts 2023 og mødet holdes i Flyvercafeen i Odense Lufthavn.  

Et punkt på dagsordenen bliver om DULFU fortsat skal være medlem af KDA.   

e) Fælles blad  

JG havde fået henvendelse fra KZ&V om samarbejde om et fælles blad. Det blev drøftet og 

beslutningen var, at JG giver besked på, at DULFU ikke har ressourcer til at hjælpe.  

 

8. Event 

MT vil gerne arrangere ”et Danmark rundt” i 2023, hvor flere flyvepladser aflægges et besøg 

hen over en weekend.  

Næste Air Show er i Roskilde, hvor DULFU vil være repræsenteret.  AJ oplyste, at Albatros 

plejer at være repræsenteret i Roskilde, så han vil sætte MT i forbindelse med deres 

kontaktperson. 

 

9. Sekretariatet 

Der har i september måned været tilsyn fra Trafikstyrelsen, som var repræsenteret af 

Anders Madsen og Maria Amalie Wuiff. De fik svar på deres spørgsmål og fandt ingen 

mangler.  

 



10. Eventuelt 

DULFU har fået et høringssvar fra TS om privat flyveplads, ingen indvendinger og det vil 

DULFU melde tilbage.    

 


