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REFERAT af BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub
Dato
:
Sted
:
Fremmødt :

Afbud

:

Referent

:

Referat

Torsdag, den 21. maj 2o15, klokken 17:oo 21:oo
KDA-huset, Roskilde
Hjalmar Nielsen, formand (HNi)
Per Wistisen (PEW)
Jørgen Mouritzen (MOU)
Jacques Jonsman (JAJ)
Ole Kobberup (OKO)
Michael Olesen (MIO)
Palle J. Christensen (PJC)
Tonny Henriksen (TH)

:

1.

:

Referat fra forrige møde
Referatet var publiceret og blev underskrevet uden bemærkninger.

2.

:

Siden sidst: Formanden
A. Drift
: Overdragelse fra Anders Madsen til Tonny Henriksen: Kører planmæssigt, der
har været en opsamlingsdag – TH og HNi. Der er givet læseadgang til KDA’s
bankkonti i Danske Bank for formanden og næstformanden.
B. Møder : HNi havde deltaget i DMU’s instruktørseminar. Der var udtrykt tilfredshed med
KDAs arbejde.
C. Diverse: Der var afslag fra hoffet til åbning af verdensmesterskabet for kvinder i
svæveflyvning (WWGC) på Arnborg.

3.

:

Siden sidst: Generalsekretæren
A: Møder : TH orienterede om 8,33 KHz mødet med Trafikstyrelsen, sammen med Bo
Feldberg. Trafikstyrelsen er meget lydhør over for ønsket om at kunne beholde
radioer med 25 kHz kanalafstand.
Friluftsrådets generalforsamling. Niels-Christian Levin Hansen blev valgt ind i
friluftsrådets bestyrelsen med støtte fra KDA.
Swoop Challaenge. Havde selv kontaktet trafikstyrelsen om dispensationer fra
Bl.er i lighed med sidste år. Derfor har der ikke været involvering af KDA i
Swoop Challange.
EU's specialudvalg for transport: Der var det dronerapporten som blev nævnt,
med erindring om at komme med kommentarer, eller svar på høring.
B: Diverse henvendelser: Der er indkommet en klage over manglende adgang til luftrum i
forbindelse med svæveflyvning i luftsportsområder på Sjælland. TH kontakter
den operative flyveledelse i Roskilde for en forklaring og sender svar til
klageren.
Der er endvidere underskrevet aftaler om luftsportsområderne på Sjælland.

4.

:

Henvendelse vedrørende stemmefordeling.
A. HNi har lavet udkast, som blev drøftet og godkendt af bestyrelsen. Udkastet drejer sig
både om forslag til ændring af vedtægterne angående stemmefordeling samt et tillæg
vedrørende valg, genvalg og opstilling til bestyrelsen i KDA.

5.

:

Repræsentantskabsmødet den 19. september 2o15.
A. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde: Der afholdes et ekstraordinært
repræsentantskabsmøde forud for det ordinære møde for at ændre KDAs vedtægter i
§8.3 vedrørende stemmetildeling mv.
B. Ordinært repræsentantskabsmøde: Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes
som planlagt. På valg i år er: Mou, Ole Kobberup og Hjalmar. TH skal vide hvem der ikke
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genopstiller, senest ved referatets udsendelse.
Som det blev udlagt ved mødet, så ønsker Ole og Mou ikke at genopstille. Hjalmar
genopstiller til valget.
Der er behov for nye kandidater, hvilket bestyrelsen allerede nu håndterer som foreslået i
kommende vedtægter.
6.

:

Referat fra repræsentantskabsmøde
A. Flyvepladsforum: Arbejdet fortsætter og der indkaldes til møde i Jylland og på Sjælland.
TH har modtaget listen over flyvepladser fra Mou.
B. Droner: Organisering via KDA. TH redegjorde for mødet med UAS Denmark. Det er
besluttet at KDA vil være katalysator i etableringen af en Droneunion i Danmark.
C. Copenhagen Suborbitals: HNI ser gerne, at de blev organiseret under KDA. Der sendes
en reminder (HNI) og (TH)

7.

:

Luftsportens dag
TH gransker unionernes kalendere og foreslår en mødedato. (TH)

8.

:

Nordisk samarbejde
Forberedelsesmødet er flyttet en dag frem til 11. juni. Der er fra norsk side udtrykt ønske om
at Anders Madsen skulle deltage. KDA er uden indflydelse herpå, og opfordrer NLF til at
forsøge en invitation direkte, såfremt det stadig har interesse.

9.

:

KDA Huset.
A. Eventuel lejer: Hviid Aviation ApS har rettet henvendelse om leje af KDA’s bibliotek til
brug ved briefing af flyveelever. Der var enighed om byde flyveskolen velkommen og en
forsøgsordning løber frem til 1. juni. Derefter vil et lejemål blive tilbudt, såfremt der findes
enighed om retningslinjerne.
B. Administration: Den gamle s/h scanner/printer virker ikke ordentligt mere. Der blev
bevilliget indkøb af en ny. Desuden kan en ny serverbackup indkøbes og installeres
snarest, når der er tid til det(HNI og TH)
D. Biblioteket: Ideer efterlyses stadigvæk.
E. Hjemmeside: Kan vi opdatere den eksisterende og videreføre den indtil videre? På
grund af den store og blandede opgavemængde der pt. ligger, er det besluttet at
udskyde overgangen til en ny hjemmeside til senere lejlighed. HNI og TH aftaler værktøjer
og proces for migreringen.

10.

:

Økonomi
A. Økonomiopfølgning: Formanden og næstformanden har fået læseadgang til KDAs
bankkonti.
B. Forberedelse af 2o14 regnskabet. Revisorerne og TH er i gang med at få afstemt
posterne i forbindelse med 2o14 regnskabet.
C. Opfølgning på gamle udestående: TH har skrevet til de unioner der tilsyneladende
mangler at indbetale kontingenter for sidste og forrige år.

11.

:

Nyt fra udvalgene (kort):
A. Forretningsudvalg
Intet at bemærke.
B. Miljø- og Flyvepladsudvalg
Intet at bemærke.
C. Teknikudvalg
Intet at bemærke.
D. Uddannelsesudvalg
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Der er aftalt møde i uddannelsesudvalget torsdag 18. juni i KDA Huset. HNi deltager også.
E. Kommunikationsudvalg
Intet at bemærke.
F. Luftrumsudvalg
Der er talt om droneluftrum.
G. Rulemakinggruppe (kaffeklubben)
Intet at bemærke.
H. Brændstofafgiftgruppen.
Intet at bemærke.
12.

:

Runde bestyrelsesmedlemmerne:
Ole Kobberup mener, at vi skal tage kontakt til Troels Lund-Poulsen. Han vil muligvis tale for
at støtte etableringen af en droneunion eller lignende med økonomiske midler. HNI og TH
formulerer en henvendelse.

13.

:

Mødeplan (tillæg X, Y & Z):
HNI repræsenterer KDA ved indvielsen af DASK hangaren.
Nordisk CAMO møde. Dette drøftes på det nordiske koordinationsmøde.

Roskilde den 1. juni 2o15

Tonny Henriksen
Referent
Godkendt den

/

2o15

Hjalmar Nielsen

Per Wistisen

Palle J. Christensen (afbud)

Ole Kobberup

Jørgen Mouritzen

Michael Olesen (afbud)

Jacques Jonsman
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Tillæg:
X.
Mødeplan KDA repræsentation
2. juni 2o15
: Møde i Branchepanel for Luftfart. Trafikstyrelsen, København. Udsat til
senere. (TH).
3. juni 2o15 – 16:oo
: Indvielse af Svæveflyvehistorisk Center, Arnborg (HNi)
5.–6. juni 2o15
: FAI Active Members Presidents Meeting, Alicante Spain (HNI & TH)
11. juni 2o15
: Forberedelsesmøde, Nordic Coordination Meeting (NCM). Oslo,
Norge. (TH).
xx.xx.15
: CAMO-seminar.
24.-26. september 2o15
: FAI 1o9 GC, Rotterdam, (HNi & TH).
29.-3o. september 2o15
: Nordic Coordination Meeting (NCM), Norge. (HNi & TH)
Y.
Mødeplan bestyrelsen
Bestyrelsesmøde i KDA
: Torsdag 2o. august 2o15, klokken 17:oo-21:oo i KDA-huset.
Repræsentantskabs-møde i
: Lørdag 19. september 2o15, klokken 13:oo-16:oo i KDA-huset.
KDA
Z.
Vigtige datoer:
24.-31. maj 2o15
: Nordic Hanggliding Championship i Herning/Fasterholt
2o.-25. juli 2o15
: 22nd FAI World Precision Flying Championship i Skive
1.-14. august 2o15
: 8th FAI Women's World Gliding Championship i Herning/Arnborg

Repræsentantskab
Bestyrelse
Generalsekretær

Forretningsudvalg

Luftrumsudvalg

Rulemakinggruppen

KDA Huset

Teknikudvalg

Lægesagkyndige

Organisation, admin.

Miljø- og
flyvepladsudvalg

Trafiks. gebyrudvalg

Uddannelsesudvalg

Specialudvalg for transport

Kommunikationsudvalg

Kontaktrådet for trafikstyrelsen

Redaktionsudvalg
flyvehåndbog

RFSF

Sportsudvalg

Juridisk gruppe

Alle FAI repræsentationerne

Udvalg

Arbejdsgiveransvar

Arbejdsmiljø

Mål, planer, etc….

Rep. Tek. Museum
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