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Til

Medlemsorganisationerne og jeres klubber
Dato: 17-04-2013
--/HH
Emne: Korrektion af referat fra KDA’s bestyrelsesmøde den 10. april 2013
Vi må beklageligvis erkende, at der på grund af en misforståelse har indsneget sig en fejl i
ovennævnte referat pkt. 3.a.i, der er affattet således:
Status på ATO-håndbog
AM redegjorde for status på ATO håndbogen, som er færdig og sendt til Trafikstyrelsen
(TRS) den 17.01.2013 og nu afventer godkendelse. TRS og flere medlemsorganisationer har
rost håndbogen. TRS har fulgt med i processen med at udvikle håndbogen og deltaget i
flere møder med arbejdsgruppen.
På trods af anden normal praksis og indgåede aftaler med TRS, har DMU på det seneste
uretmæssigt fjernet KDA’s logo samt notat om copyright og kopieret ATO-håndbogen og
udgivet den som en DMU publikation og desuden videresendt den til bl.a. en organisation
uden for KDA’s medlemskreds. Der var i bestyrelsen markant stor utilfredshed med at DMU,
på trods af KDA’s aftale med TRS, som DMU var gjort bekendt med, og ganske imod den
etik man burde kunne forvente af en medlemsorganisation, har kopieret håndbogen og
fjernet alle KDA’s logoer og copyright angivelser fra håndbogen og udgivet den som DMU’s
egen frembringelse. Det er ganske simpelt uantageligt, og i bestyrelsen vil vi drage vore
konklusioner ud fra denne handling.
Det er ikke korrekt, at ATO håndbogen var udsendt til en organisation udenfor KDA’s
medlemskreds. Misforståelsen er opstået som følge af, at den er sendt til Jacob Petersen, der er
formand for AOPA, som ikke er en organisation under KDA, men Jacob er også medlem af DMU’s
bestyrelse, og det er i den egenskab han har modtaget en fil med ATO håndbogen.
Vi beklager, at denne misforståelse har givet anledning til en fejl, der i det referat der er lagt på
hjemmesiden, vil blive berigtiget som vist ovenfor, og I bedes gøre jeres medlemmer opmærksom
herpå.
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