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Referat

1.

Velkomst
MBO bød velkommen til mødet. Alle medlemmer af Forretningsudvalget (FU) deltog.

2.

Planlægning af Koordineringsudvalgsmøde i januar
Mødet afholdes som planlagt d. 25 januar i Odense området. Nadia aftaler med et hotel.
Hovedemnet bliver den fremtidige medlemsstruktur og kontingentstruktur. Mødet
afholdes som brainstorming/diskussionsmøde, hvor forskellige muligheder kan
diskuteres. Michael laver et oplæg til mødet. Peter finder en facilitator.
Vi overvejer andre emner til mødet også.

3.

Status på 2019 økonomi
Indtægterne ligger højere end budgetteret. Det skyldes blandt andet at nogle unioner
først blev opkrævet sidste rate af 2018 kontingentet i 2019, men medlemstallene i
unionerne er også en lille smule højere end budgetteret, hvilket har ført til højere
kontingentbetaling.
Udgifterne er lavere end budgetteret. Specielt om omkostninger til møder og
administration under det budgetterede.
Alt i alt ser ovenstående ud til at føre til et højere overskud i 2019 end budgetteret.
Der er enkelte konti i økonomisystemet som ikke er udlignet korrekt. MBO kigger på
dette.

4.

Situationen i FAI
Som tidligere nævnt, er FAI i meget alvorlige økonomiske vanskeligheder. Som oplæg til
General Conference, som afholdes i Lausanne i starten af december, har FAIs præsident
udsendt et oplæg til hvordan man kan komme videre. Planen er delt i nogle kortsigtede
tiltag, og en langsigtet løsning, som skal defineres efter GC, hvor der skal nedsættes en
arbejdsgruppe.
Problemerne skyldes blandt andet en lang række centrale tiltag, for eksempel World Air
Games, som ikke har ført til målbare resultater, men som har været meget
omkostningstunge. Desuden har man mistet sponsorer de senere år.
Det er Forretningsudvalgets holdning, at vi ikke ønsker en højere betaling til FAI,
hverken direkte fra KDA eller gennem de enkelte luftsportsgrene. Vi mener at FAI må
reducere deres omkostninger til det niveau de nuværende indtægter giver grundlag for.
PE deltager som dansk delegeret.

5.

Tilbagemelding fra General Aviation Committee møde
MBO var inviteret til åbningen af mødet samt den efterfølgende middag. Et af emnerne
var situationen i FAI, hvor der fra de delegeredes side var bred tilslutning til KDAs

2

holdning på området. Mødet gav god mulighed for en uformel kontakt til GAC
delegerede.
5.

Adgang til bank
Der er nu etableret adgang til banken gennem Netbank, således at MBO, PE og Pugmin
har fuld adgang. MBO flytter nogle af vore midler til en sikker fond, for at undgå at
skulle betale rente til banken.

5.

Tilbagemelding fra Luftrumsbrugermøde i TBST
Jan Schmeltz Petersen, som er medlem af KDAs Luftrumsnetværk, deltog i mødet. En af
de dårlige nyheder var at Hæren har brug for en ganske væsentlig udvidelse af
skydeområderne ved Oksbøl. Der kommer nye Radio Mandatory Zones omkring Herning
og Sindal. Vi ser med bekymring på at antallet af områder som disse øges, hvilket også
blev udtrykt på mødet.

6.

Eventuelt
De nye enslydende tilslutningsaftaler er udsendt til Unionerne. Når vi modtager
aftalerne retur, underskriver og returnerer MBO aftalerne på vegne af
Forretningsudvalget
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