REFERAT ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Kongelig Dansk Aeroklubs Ordinære Repræsentantskabsmøde
søndag den 29. september 2019 klokken 14.20 – 15.10
Repræsenterede med stemmeret
Organisation
Dansk Hanggliding og Paragliding Union (464 medlemmer)
Dansk Faldskærms Union (1349/629 medlemmer)
Dansk Ballonunion (57/22 medlemmer)
Danmarks Luftsports Union (859 medlemmer)
Dansk Ultralet Flyver Union (505 medlemmer)
Luftsport Danmark (21 medlemmer)
Dansk Svæveflyver Union (1372 medlemmer)
Modelflyvning Danmark (5200 medlemmer)
Direkte medlemmer

Delegerede
Michael Emmervadt Bach-Olesen (MBO)
Jens Pedersen (JP)
Line Visby Hansen (LVH)
Hjalmar Nielsen (HN)
Hans Havsager (HH), Per Horn (PE), Helge
Hald (HHA)
Vagn Jensen (VJ)
Mads Leth (ML), Peter Eriksen (PE)
Allan Feld (AF)
Bent Holgersen (BH) Æresmedlem

Stemmer
5 stemmer
16 stemmer
1 stemme
9 stemmer
6 stemmer
1 stemme
14 stemmer
11 stemmer
1 stemme

Dagsorden samt referat
Formand Michael Emmervadt Bach-Olesen (MBO) byder velkommen til det ordinære
repræsentantskabsmøde og fortsætter til valget af dirigent.
1. Valg af dirigent
MBO foreslå Jørgen Gram (JG), som enstemmigt vælges, hvorefter MBO giver ordet til dirigenten.
JG gennemgår indkaldelsen til det ordinære repræsentantskabsmøde og kan konstatere at indkaldelsen er
lagt rettidigt på hjemmesiden, men har været forsinket på mail. Han beder om de fremmødtes tilslutning til
at repræsentantskabsmødet kan fortsætte på lovlig vis. Der var ingen indvendinger imod dette, hvorfor det
blev konkluderet at mødet var lovligt og beslutningsdygtig.
Herefter gennemgås dagsordenen.
2. Aflæggelse af årsberetning
Formanden aflagde sin mundtlige beretning:
Kongelig Dansk Aeroklub har i løbet af 2018 gennemgået en række større ændringer i sin fysiske og
organisatoriske form. KDA har igennem mange år haft adresse i det kendte ”KDA-hus”, men i forbindelse med
de organisatoriske ændringer blev det besluttet, at likvidere ejendommen.
Ejendommen er blevet solgt til Aeropartner, som i mange år også har haft til huse i ”KDA-huset” Salget
realiserede et regnskabsmæssigt overskud på kr. 129.000,00.
KDAs adresse er efterfølgende blevet flyttet til Idrættens Hus hvor Dansk Hanggliding og Paragliding Unions
sekretariat varetager den fysiske post. Administrationen af KDA har i størstedelen af 2018 været varetaget af
den daværende formand og til dels forretningsudvalget, hvilket dog viste sig ikke at være en holdbar løsning,
da dette har givet anledning til en del administrative og regnskabsmæssige udfordringer.
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Der er blevet anvendt mange frivillige og administrative timer på at udrede regnskabet og bringe denne
ajour, det har været utilfredsstillende, at dette ikke har været håndteret tidligere.
KDA har i samarbejde med administrationen og revisionen planlagt hvorledes revisionen skal gennemføres
for 2019 så udfordringerne fra 2018 ikke gentager sig.
KDA har fra november 2018 haft ansat en ekstern administrationsvirksomhed (PUGMIN) til at varetage bl.a.
bogføringen, hvorfor bogføringen er ajour. Foruden bogføring håndterer administrationsvirksomheden al
mailkorrespondance til og fra KDA og ad hoc-opgaver som indgår løbende.
KDAs mangeårige protektor HKH Prins Henrik afgik ved døden den 13. februar hvorfor KDA ikke længere har
en royal protektor. Bestyrelsen har arbejdet for en løsning på dette. KDA har nydt stor glæde af HKH Prins
Henriks protektorat både nationalt og internationalt igennem de mange år.
I august 2018 valgte Hjalmar Nielsen, at han ikke ville genopstille til formandsposten eller bestyrelsen,
hvorfor Dennis Werenskiold blev valgt ind som formand. Desværre valgte Dennis at trække sig som formand i
2019 grundet langvarig sygdom, hvorfor MBO forestår beretningen.
Til trods for et år med udfordringer og ændringer i den politiske ledelse er det bestyrelsens holdning, at KDA
har leveret på de områder det er ønsket af repræsentantskabet. 2018 har været et spændende år, og
bestyrelsen føler at KDA efterhånden er landet et godt sted – om end der er arbejde der skal gøres endnu.
Sammenholdet i KDA skal styrkes gennem inddragelse og konsolidering af vores fælles kompetencer så vi
fortsat kan styrke luftsporten på tværs, både nationalt og internationalt.
Formandens beretning tages til efterretning.
3. Forelæggelse af sidste års regnskab til decharge, samt orientering om indeværende års
driftsmæssige resultat ved forretningsudvalget
MBO gennemgik det reviderede regnskab og lagde op til spørgsmål fra repræsentanterne. Det var i
regnskabet især værd at bemærke, at ”KDA-huset” var blevet solgt til Aeropartner, hvilket havde realiseret et
regnskabsmæssigt overskud på ca. 130.000,00 kr. Salget havde blandt andet medført et resultat på
550.000,00. MBO redegjorde for, at dette resultat ikke var et mål i sig selv, og at det i fremtiden ikke ønskes
at generere overskud i den størrelsesorden.
Rejseudgifterne er faldet i 2018, hvilket er en naturlig følge af omstruktureringerne og omprioriteringer.
Hjalmar Nielsen (HN) stillede spørgsmål til tilgodehavender på 114.000,00 kr. Dette skyldes at der ikke havde
været faktureret det der skulle i 2018 hvorfor disse er blevet betalt i 2019.10.09
HN stillede også spørgsmål til husleje fra en lejer, hvilket der også var styr på nu.
MBO orienterede omkring abonnement til FLYV; KDA har i en lang periode betalt abonnement for mange
mennesker, som ikke længere var en del af KDA, hvilket nu er korrigeret.
Revisionen har ikke fundet grund til at kommentere på regnskabet og finder det derfor retvisende.
Repræsentantskabet godkendte regnskabet.
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I forhold til indeværende års resultat gennemgik MBO den nuværende status, og fortalte at 2018 regnskabet
har kostet mere end forventet grundet store mangler i bogføringen.’
Rejseaktiviteten i 2019 har været minimeret grundet prioritering og afholdelse af bestyrelsesmøder online.
Der forventes at et positivt resultat i 2019 regnskabet.

4. Behandling af indkomne forslag fra koordineringsudvalget og medlemsorganisationerne, herunder
forelæggelse af næste års budget samt godkendelse af kontingent for næste år
Bestyrelsen/koordineringsudvalget havde stillet forslag om at anvende overskuddet fra salget af KDA-huset
til at fremme det internationale politiske arbejde (se bilag). MBO redegjorde for forslaget i deltaljer.
Hans Havsager (HH) stillede spørgsmål omkring hvem, der kunne søge, og om det også er penge som
forretningsudvalget kunne anvende. MBO mente, at udgifter til forretningsudvalget bør kunne findes
andetsteds i budgettet og ikke fra puljen. Overstiger initiativet de midler der er til rådighed i budgettet, kan
koordineringsudvalget tages med på råd.
Alland Feldt (AF) stiller spørgsmål til hvor hurtigt der kan søges. MBO fortalte, at hvis forslaget godkendes nu,
så kan der søges umiddelbart efter og forretningsudvalget vil tage stilling til eventuelle ansøgninger snarest
muligt.
Forslaget godkendes enstemmigt
MBO gennemgik budgettet og stillede forslag om uændret kontingent (60 kr./medlem). Det er vigtigt at
bemærke, at der er lagt op til at KDA ikke vil opkræve 200,00 kr./sportslicens, men lader denne ydelse være
en del af medlemsskabet.
Peter Eriksen (PE) redegjorde for, at kontingentet til FAI er uafhængigt af antallet af sportslicenser.
Line Visby Hansen (LVH) kommenterede på, at det er godt med simple strukturer og mindre administration.
Kontingentet blev enstemmigt vedtaget
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5. Valg
5.1. Valg af formand for forretningsudvalget
MBO blev opstillet af Peter Eriksen. MBO takkede og ønskede at tage imod valget. Der var ikke andre
kandidater hvorfor MBO blev valgt enstemmigt som formand for forretningsudvalget.
5.2. Valg af næstformand for forretningsudvalget
Per Horn (PH) som er tidligere medlem af forretningsudvalget blev opstillet af MBO. PH tog imod
valget og blev enstemmigt valgt som næstformand for forretningsudvalget.
5.3. Valg af økonomiansvarlig for forretningsudvalget
PE ønskede efter opfordring valg til posten som økonomiansvarlig og blev herefter enstemmigt valgt.
5.4. Valg af intern revisor
Bent Holgersen vælges igen som intern revisor
6. Eventuelt
MBO tog ordet og berettede om at trods tidligere uoverensstemmelser omkring fremtiden for KDA, virkede
det nu til, at der var fundet fælles front, og at det var ønsket, at rejsen herfra blev fælles med ét fokus nemlig luftsporten i Danmark. MBO oplyste ydermere om optagelsen af Luftsport Danmark og ønskede dem
velkommen og tillykke med det. KDA ser frem til samarbejdet og er glade for deres medlemskab.
Vagn Jensen (VJ) fra Luftsport Danmark takkede for velkomsten og beskrev, at de efter en periode ”ude”
endelig er kommet hjem til KDA igen og at de glædede sig til samarbejdet.
Det blev bemærket, at æresmedlemmerne for KDA er følgende; Bent Holgersen, Aksel C. Nielsen, Loui Rous
Hansen samt Jørgen Vinther.
Herefter takkede MBO for god ro og orden.
Mødet blev afsluttet klokken 15.10.

_________________________
Jørgen Gram, dirigent

_________________________
Michael Bach-Olesen, formand

Jørgen Gram (Oct 12, 2019)
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