3. august 2017.

Arbejdsgruppens forslag til rationalisering af KDA til behandling på klubbens
ordinære repræsentantskabsmøde den 16. september 2017.
Gruppens medlemmer:
Hjalmar Nielsen (HNi)
Knud Nielsen (KN)
Peter Eriksen (PE)
Dennis Werenskjold (DW)
Hans Havsager (HH)
Indledning.
På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i KDA den 8. marts d.å. blev forslag af 30.
januar 2017 fra 4 unioner besluttet gennemført.
Med det som kommissorium har den nedsatte arbejdsgruppe arbejdet med denne
opgave., og målet for arbejdsgruppen har været at forelægge dette samlede oplæg som
forslag på det ordinære repræsentantskabsmøde i september.
Et væsentligt udgangspunkt for arbejdsgruppen har været, at der fortsat er behov for et
samlende organ som KDA til bevarelse af netværket mellem unionerne, samling af
synspunkter og kompetencer, og til løsning af de opgaver, som unionerne mener bedst
løses i fællesskab.
Arbejdsgruppen har i øvrigt arbejdet med respekt af det ansvar, som repræsentantskab og
bestyrelse har for den fremtidig drift af KDA.
Nærværende forslag indeholder derfor alene oplægget til repræsentantskabets
overordnede beslutninger som basis for bestyrelsens konkrete implementering af
rationaliseringen.
KDAs samspil med og afgrænsning til unionerne.
Langt den største del af opgaverne er særegne for den enkelte union og kan kun løses
med den ekspertise, unionen selv har – for flere unioners vedkommende i tæt
sammenhæng med uddelegeringer fra TBBST.
Som udgangspunkt løses opgaverne således i de respektive unioner, og kun i KDA i
sammenhænge, hvor der på forhånd er truffet beslutning om det. På samme måde må
kommunikationen med TBBST og andre myndigheder som udgangspunkt varetages af
respektive union, og kun af KDA i sammenhænge, hvor der er truffet beslutning om det, og
hvor dette er tilkendegivet over for myndigheden.
De sagsbehandlingsopgaver, der på den måde er lagt i KDA, udføres af frivillige fra
unionerne. Af hensyn til KDAs drift og succes påhviler der derfor unionerne et væsentligt
ansvar for fra deres medlemskreds at skaffe denne arbejdskraft og for at understøtte dens
indsats for fællesskabet i KDA
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Løsningen af de opgaver, der påhviler KDA.
Sagsbehandlingen af KDA-opgaverne skal, som nævnt, foretages af frivillige i unionerne,
der har kompetencen på de respektive områder, og viljen til at yde denne indsats for
fællesskabet - sådan som det allerede på udmærket vis foregår i unionerne.
Og nogle af opgaverne kan naturligvis efter fælles aftale lægges i unioner med ansvar for
opgaven i forhold til KDA-fællesskabet.

KDAs struktur.
Bag den aktuelle omlægning af KDA ligger en udvikling, der har flyttet hovedrollen for
bevarelse og udviklingen af flyvningen over i unionerne.
KDAs status som paraplyorganisation for unionerne har derfor ikke længere noget med
virkeligheden at gøre. Det ændrer ikke ved, at KDA stadig er vigtig for flyvningen og
unionerne, men nu som fælles arbejdsredskab for unionerne.
Med koordination af denne indsats som bestyrelsens væsentligste opgave, er det vigtigt,
at bestyrelsen, at bestyrelsen er sammensat med en stærk relation til unionerne.
Håndteringen af de sagsbehandlingsopgaver, unionerne har aftalt lagt i KDA, sker normalt
i faste udvalg, sammensat dels af repræsentation fra bestyrelsen, dels af eksperter på de
respektive områder fra unionerne. Kommissoriet for det enkelte udvalg fastsættes af
bestyrelsen ved udvalgets etablering, og vedligeholdes af bestyrelsen. Med respekt for
KDA-bestyrelsens nødvendige koordinering af de faste udvalgsarbejde, tillægges der
udvalgsformændene betydelig selvstændighed og selvstændigt ansvar.
Aktuelt foreslår arbejdsgruppen etablering af følgende faste udvalg:
Luftrumsudvalget.
Flyveplads- og miljøudvalget.
Sprogtestudvalget.
Sportsudvalget.
Under luftrums- og flyvepladsudvalget hører også de miljøspørgsmål, der er i forbindelse
med flyvepladserne
I tilknytning til sportsudvalget er det arbejdsgruppens opfattelse,
At udstedelse af sportslicenser skal kunne foretages af unioner, der selv
ønsker at gøre det
At der for udstedelse af sportslicens skal betales samme gebyr til KDA, uanset
om licensen udstedes af KDA eller en union
At den samlede udgift til FAI, inklusive kontingent til FAI, skal kunne dækkes
af de samlede gebyrer for sportslicenser
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Og at der skal tildeles sportsudvalget et særligt ansvar for pligterne over for og
repræsentationen i FAI.
Til løsning af særlige problemer, der opstår, kan bestyrelsen efter aftale med unionerne
etablere udvalg og arbejdsgrupper ad hoc.
Vedtægter og regulativ foreslås tilpasset denne struktur, jf. nedenfor.
KDAs medlemskab af og relationer til andre organisationer.
KDA har uændret ansvar i forhold til FAI med den arbejdsdeling med unionerne, som
foreligger, eller som aftales med respektive unioner senere.
KDA fortsætter sin repræsentation af dansk flyvning og unionerne i EAS og i forhold til
søsterorganisationer i andre lande.
Hvor unionerne anser det for hensigtsmæssigt, gælder dette også repræsentation af
dansk flyvning i nationale organer.
Ændringer i vedtægterne og regulativet
Arbejdsgruppen er enig om, at de besluttede ændringer ikke nødvendiggør ændringer i
KDAs vedtægter.
PE, DW og HH anser det imidlertid for naturligt og hensigtsmæssigt i sammenhæng med
ændringerne i KDA, at foreslå ændringer i §§ 1, 12 og 14. På baggrund af en aktuel
diskussion i KDA om opsigelse af medlemskabet foreslår de tillige ændringer i §5, 3,
ligesom de af hensyn til beskyttelse af KDA mod uhensigtsmæssige forskydninger i
medlemskredsen foreslår ændringer i §8. Alle disse ændringer foreslås af de 3
medlemmer af arbejdsgruppen i det samlede forslag til ændring af vedtægterne, der er
vedhæftet som bilag 1.
Forslag til ændring af regulativet er vedhæftet som bilag 2.
Sekretariat.
Da den egentlige sagsbehandling skal foretages af frivillige fra unionerne, vil der i stedet
for generalsekretariatet alene være behov for et sekretariat til løsning af rent administrative
opgaver til støtte for KDAs bestyrelse og udvalg – og til sikring af videndeling og netværk.
Der kan om nødvendigt blive tale om et selvstændigt, administrativt sekretariat, men den
samlede mængde af opgaver i et sådant sekretariat vil næppe give saglig og økonomisk
forsvarlig begrundelse for bevarelse af et sådan selvstændigt sekretariat med egen
administrativ arbejdskraft. En realistisk løsning vil være at lægge opgaven i et af de
eksisterende unionssekretariater, der så i den sammenhæng kan købe yderligere
arbejdskraft med det timetal, denne nye opgave nødvendiggør.
Bestyrelsen sørger for, at den administrative sekretariatsløsning er bragt på plads senest
1. april 2018, og at generalsekretærens ansættelse er bragt til ophør inden denne dato.
Med hensyn til spørgsmålet om sekretariat er der dissens fra KN, der ikke mener, at KDA
kan undvære en generalsekretær.
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KDA-huset.
KDAs fremtidige opgaver og administrationen af dem begrunder ikke bevarelse af KDAhuset for klubben. Det sælges derfor, idet det dog lejes ud, så længe dette i ikke
uvæsentlig grad er økonomisk bedst for KDA.
Økonomi.
På repræsentantskabsmødet fremlægger bestyrelsen forslag til budget, baseret på den
foreslåede struktur for og drift af KDA.

Roskilde, den 3. august 2017

Peter Eriksen
DSVU

Hjalmar Nielsen
DMU

Dennis Werenskjold
DFU
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Knud Nielsen
DMU

Hans Havsager
DULFU

