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FORMANDSMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub
Dato

: Lørdag, den 24. februar 2o18, kl. 13:oo-16:oo

Sted

Afbud

: KDA-huset, Roskilde
Copenhagen Suborbitals
:
DBU Jan Andersen
DFU Dennis Werenskiold
DHPU
DKFU
DLU Hjalmar Nielsen
DMU Knud Nielsen
DSvU Peter Eriksen
DULFU Per Horn
KZ&V
Modelflyvning Danmark Peter Skotte
: MO, AK, ML

Referent

: HNi

Indbudt

Dagsorden:
1.

Velkomst v/Hjalmar Nielsen
HKH Prins Henrik, KDAs protektor gennem mange år, døde den 13. februar 2o18.
Skal vi arbejde for at få en afløser? Der var en blandet disputs for og imod, hvad skal vi yde,
hvad støtte giver det, hvor nytter det, hvem ser det. KDA har nydt godt af den støtte der er
vist os fra protektoren, og det bemærkes især i udlandet, at vi ikke kun er en almindelig
forening. Desuden er vi godt støttet ved, at vi har tilladelse til at anvende den kongelige
krone i vores logo. Der var støtte til, at formanden arbejder på at finde en ny protektor.
Praktiske oplysninger (kaffe, vand, etc.)
Formanden oplyste dagsordenen og sagde, at det var vigtigt at formandsmødet blev
anvendt til støtte for begge parter, således at bestyrelsen fik klare tilbagemeldinger, der
kunne støtte de ændringer i strukturen/organisationen der var vedtaget, til gavn for den
omlægning der var i gang og dermed medlemmerne.
Den vedtagne omlægning er sket hurtigere end ventet, idet generalsekretæren stoppede pr.
3o. november 2o17.
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2.

Orientering om arbejdet med omlægningerne af KDA indtil nu.
Henvendelse til KDA via mail: Der var klare indikationer på, at der var mangler i
tilbagemeldinger på den nuværende mail modtagelse, som det blev sagt: Det virker
simpelthen ikke. Systemet bør testes. (PE)
Beredskabsliste (MO) Der mangler tilbagemeldinger fra alle bortset fra DBU. Opfordring sendes
igen (MO).
Hjemmeside – opfordring til korrektur og ønsker:
Vigtigt med god og ajourført hjemmeside. Opdateret med aktuelle referater.
Link til unionernes hjemmesider.
Hjemmesiden bør indeholde alt unionerne har af behov for informationer.
Hjemmesiden bør gennemgås for sammenhæng og helhed: Nyheder fra 2o13, det er ikke
godt nok.
Bør opbygges som link og opslagsværk.
Mangler DLU repræsentation på hjemmesiden. – Forudsætning: DLU bør sende logo.
Sportslicencer, kompetenceoverdragelses erklæring: Hjemmesidens oplysninger skal svare til
fakta.
DFU giver oplysninger om Licenser.
Alle unioner kan få adgang til at udstede licenser nu, erklæring fremsendes snarest. Der
afregnes for sportslicencer til KDA sidst på året.
Salg af KDA Huset: Orientering om tiltag indtil nu.
Bibliotek, undersøges hvilke muligheder der er for ny placering.
IOC laver et museum i Florida, kan det være en mulighed? I Florida er de interesseret i alt
materiel, bøger etc. DFU sender deres overskydende materiel dertil. Kongelige Bibliotek
undersøges.
Der er modtaget et konkret købsbud, det arbejdes der på.

3.

Økonomi, orientering om året 2o17, og 2o18 indtil nu.
2o17: Ser ok ud.
2o18: Ser ok ud.
Bogføring og fakturering: Anbefaling: Der bør ses på godkendelse og betaling af bilag,
således at der er sikkerhed & gennemsigtighed i forretningsgangen.

4.

Dansk Ballon Union vil gerne diskutere vores tilknytning til EAS versus ”fagunionerne” EBU,
EGU, EHPU etc.
EBF overvejer at melde sig ud af EAS. Det er dyrt og giver ikke afkast for ballonområdet. DBU
opfatter det er nødvendigt at anvende andre kanaler fremover. Kontingentstrukturen er dyr
for de få danske medlemmer. 5oo Euro for 5o medlemmer. EGU betaler cirka 1 euro pr.
dansk medlem. Der er generel tilfredshed med EAS arbejde og resultater.

5.

Spørgsmål, ønsker, etc. Se
pkt. 6

Kongelig Dansk Aeroklub

6.

Runde unionerne:
Copenhagen Suborbitals
DBU: Arbejder for at synliggøre ballonsporten. Det er nødvendigt at anvende unionsmidler til
markedsføring for at få nye og også yngre medlemmer. Der blev forespurgt om muligheden
for faldskærmsspring fra ballon, idet der er interesse fra DFU medlemmer. NB: Ballonflyvning er
udenfor termik tiderne, det vil sige almindeligvis morgen- og aftentimer.
DFU: Laver gerne sportslicencer.
Swoop WM i København den 24. & 25. august 2o18.
FAI tror på luftsports deltagelse i Olympiaden, det menes der er lange udsigter til det.
DHPU
DKFU
DLU
DMU: DMU har sendt opsigelse ifølge retningslinjerne. Det er svært at se hvilke KDA aktiviteter
der er nu og som der er til fordel for DMU-området med det nuværende indhold. Det – både
at skulle lave arbejdet og betale kontingent, det er svært at sælge til medlemmerne.
Det blev oplyst, at det var svært at se et fremtidigt KDA uden et DMU-medlemskab i KDA.
Det ville være rart at opleve sammenhold blandt luftsportsudøverne.
DIF luftsports medlemsunioner og ikke DIF luftsportsmedlemsunioner har ulige medlems- og
udviklingsmuligheder.
Et samlet KDA medlemskab af DIF ville være at foretrække.
KDA medlemskabet er forudsætning for FAI licens.
Indflydelse er vigtig der hvor lovgivningen skabes, det vil sige nu i EU.
DMU & AOPA arbejder på en fusion fremover.
Det er også en mulighed, at dele KDA i et: KDA og KDA NAC.
Det er vigtigt at bibeholde og have motorflyene med i et KDA fremover.
KDA opfordrer DMU til at finde en model til at sikre fællesskabet.
Der opfordres til, at KDA tager initiativ og inviterer til møder for at løse situationen.
DSvU: Har ny perspektivplan med ændret udvalgsstruktur. Generalsekretæren er pt.
sygemeldt, det belaster dagligdagen. Der ses på vikaransættelse.
DULFU: Ny grundforordning ser ud til at blive vedtaget i EU. Det giver Dulfu mulighed for at
flyve UL fly op til 6oo kg MTOM. DULFU ønsker denne nye klasse national reguleret, hvorfor det
kræver en godkendelse af TBBST. DULFU har udfærdiget et forslag til TBBST om
implementeringen af 600 kg klassen.
Der har været møde med de nordiske unioner om hvorledes de arbejder med
deres respektive myndigheder.
KZ&V
Modelflyvning Danmark: Ønsker FAI licens administration.
Medlemstallet stiger grundet droner.
Har svært ved at skaffe nye yngre medlemmer. Der er rift om de unge fra andre områder,
blandt andet E sport.
Danmarks Luftsports Union

7.

Eventuelt:

X

: Repræsentantskabsmøde: 29. september 2o18 klokken 13:oo til 16:oo

Y

:
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Bestyrelse
Beredskab

FAI netværk

Forretningsudvalg

Beredskabsliste

Alle FAI repræsentationerne

KDA Huset

Sportsudvalg

Sportslicencer

Organisation, admin.

Aftales individuelt med Unionerne

Mål, planer, etc….

