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FORMANDSMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub
Dato
Sted
Indbudt

: 28. januar 2o17, klokken 13:oo  16:oo
: KDA-huset, Roskilde
: Hans Havsager, Dansk UL-Flyver Union
Per Horn, Dansk UL-Flyver Union
Niels Christian Levin, Dansk Faldskærms Union
Katrine Eriksen, Dansk Faldskærms Union
Peter Eriksen, Dansk Svæveflyver Union
Lars Kildholt, Modelflyvning Danmark
Knud Nielsen, Dansk Motorflyver Union
Henning Romme, Dansk Motorflyver Union
Christoffer Mundt, Dansk Ballon Union
Palle Christensen, KZ & Veteranfly Klubben
Agnethe Kähler Kyed, Kongelig Dansk
Aeroklub
Tonny Henriksen for Copenhagen Suborbitals
Hjalmar Nielsen, Kongelig Dansk Aeroklub
Afbud
: DHPU
Referent : Bent Daugaard

Referat:
o.

:

1.

:

2.
3.

Forplejning vil foregå efter mødet. Der vil blive nødvendige kortere pauser.
Der serveres vand, kaffe etc. under mødet.
Velkomst v/Hjalmar Nielsen
 Gennemgang af deltagere.
Orientering: siden sidst
HNi har haft et møde med Peter Eriksen & Hans Havsager.

:
:

Indkomne forslag fremlægges:
Forslag 1: DSvU m.fl., fremlæggelse v/Peter Eriksen m.fl.
Peter Eriksen fremlagde forslag 1 (Bilag 1).
Christoffer Mundt mente ikke, at der reelt var noget at spare. Personale og
husleje udgifter vil bare blive flyttet til de enkelte unioner.
Lars Kildholt gav udtryk for samme holdning og tilføjede, at han var bekymret for
at en manglede generalsekretær vil betyde at både viden og
sammenhængskraften vil forsvinde. Der vil ikke længere være en tovholder som
har kendskab fra alle unioner.
Han synes også, at det vil være svært at stille samme krav til frivillige, som man
med rette kan stille til en ansat generalsekretær.
Knud Nielsen stillede også spørgsmålstegn ved muligheden for besparelser og
frivillig arbejdskraft.
Frivillig arbejdskraft er ustabil så der skal sandsynligvis alligevel være ansatte på
den ene eller anden måde.
Han nævnte også Droner som et område, hvor det var vigtigt at alle stod
sammen omkring kommende regelændringer.
Hans Havsager gjorde opmærksom på, at f.eks. sprogtests og det nuværende
arbejde omkring 8,33 radioer jo var udført af frivillig arbejdskraft. Og at det var
udført til alles tilfredshed.
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:

Forslag 2: DMU forslag, fremlæggelse v/Henning Romme m.fl.
Lars Kildholt kommenterede at det efter hans mening var udvikling i stedet for
afvikling. Der var oven i købet flere indtægtsmuligheder i forslaget.

4.

:

Andre indkomne forslag:
Hjalmar meddelte, at der ikke var øvrige indkomne forslag.

5.

:

Evaluering:
Hjalmar efterlyste gode forslag til hvordan man kom videre herfra.
Hans Havsager undrede sig over, hvordan KDA kan påstå, at man har arbejdet
og arbejder for bedre kommunikation og samarbejde, når man samtidigt har
forvaltet kontakten til FAI og DIF på den måde, som det var foregået i de seneste
måneder.
Hjalmar fortalte, at der i dagligdagen ikke var ændringer for de unioner der pt.
var med i DIF samarbejdet. Årsagen til, at brevet til DIF var skrevet som det var, at
KDA kunne fremstå som et samlet hele, hvilket var forudsætningen for, at få de
små unioner med i DIF samarbejdet.
Derudover var der tale om misforståelser. Det var ikke KDA´s mening at fratage
nogen unioner deres nuværende rettigheder overfor hverken DIF eller FAI, hvilket
heller ikke var tilfældet.
Peter Eriksen var ikke tilfreds med forklaringen, men udtrykte dyb utilfredshed
med hele forløbet.
Hans Havsager spurgte Henning Romme, om det var et ultimativt krav, at der
skulle være en ansat generalsekretær. Henning svarede, at det var det for ham
personligt.
Hjalmar efterlyste igen ideer til hvordan man kom videre.
Herefter fulgte en lang diskussion uden egentlige nye argumenter, blot
gentagelser af allerede fremsatte synspunkter.
Der var blandt andet forslag om nedsættelse af en ny arbejdsgruppe samt
forslag om at hente Jørn Vinther fra ballonunionen ind som mægler.
Det viste sig også, at der tilsyneladende ikke var enighed om, hvad
arbejdsgruppens opgave egentligt havde været.
Til slut blev alle enige om, at den eneste måde at komme videre på, var at
indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.
Bestyrelsen udsender indkaldelse til afholdelse af ekstraordinært
repræsentantskabsmøde den 8. marts 2017 klokken 18:oo i KDA Huset.

6.

Orientering vedrørende økonomien: IAB

7.

Bordet rundt: Intet.

8.

:

Eventuelt:

X

:

Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde: 8. marts 2o17 klokken 18:oo i KDA-Huset
Ordinært Repræsentantskabsmøde: 16. september 2o17 klokken 13:oo til 16:oo

Y

:

Bilag: 1 & 2
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Repræsentantskab
Bestyrelse
Generalsekretær

Forretningsudvalg

Luftrumsudvalg

Rulemakinggruppen

KDA Huset

Teknikudvalg

Lægesagkyndige

Miljø- og
flyvepladsudvalg

Trafiks. gebyrudvalg

Uddannelsesudvalg

Specialudvalg for transport

Kommunikationsudvalg

Kontaktrådet for trafikstyrelsen

Redaktionsudvalg
flyvehåndbog

RFSF

Sportsudvalg

Juridisk gruppe

Alle FAI repræsentationerne

Udvalg

Organisation, admin.

Arbejdsgiveransvar

Arbejdsmiljø

Mål, planer, etc….
Enkefonden
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