KDA
170916 Dagsorden REP og referat

Referat fra:

KDA’s ordinære repræsentantskabsmøde
16. september 2o17 klokken 13:oo – 16:oo i KDA-huset
Dagsorden
o.

& referat:
:

Formanden bød velkommen til den ordinære
generalforsamling.
Generalsekretæren uddelte stemmesedler i
overensstemmelse med nedenanførte opgørelse,
Union
Direkte medlemmer v/Bent
Holgersen
Dansk Ballon Union
Dansk Hanggliding og
Paragliding Union
Dansk Faldskærms Union
Dansk Kunstflyver Union

8
o

Dansk Motor Flyver Union
Dansk Ultralet Flyver Union
Dansk Svæveflyver Union
Modelflyvning Danmark
Dansk Luftsportsunion

11
6
15
8
1

KZ&Veteranflyvegruppen

3

Copenhagen Suborbitals

1

I alt
1.

Valg af dirigent.

:

Antal
stemmer

1
1
5

Ikke til stede med
fuldmagt til DSvU
Ikke mødt og ingen
fuldmagt

Fuldmagt til KDA
V/generalsekretæren
Ikke til stede, men
fuldmagt til DSvU
Ikke ti l stede, men
fuldmagt til KDA
v/Generalsekretæren

6o

Formanden foreslog Jørgen Gram valgt til dirigent. Han
valgtes enstemmigt.
Dirigenten takkede for valget og fastslog at
repræsentantskabsmødet var indkaldt rettidigt ved mail til
de tilsluttede unioner og ved opslag på KDA’s hjemmeside
i overensstemmelse med vedtægterne.
Da ingen i forsamlingen havde indsigelser erklærede han
repræsentantskabsmødet for lovligt og forsamlingen for
beslutningsdygtig.
Han foreslog Jørgen Legind og Christoffer Mundt valgt til
stemmetællere. De valgtes enstemmigt.

2.

Aflæggelse af årsberetning.

:

v/ Formanden

Mundtlig beretning,
1o8. repræsentantskabsmøde i KDA Huset den 16. september 2o17.
Så er der gået endnu et år, og vi runder afholdelsen af KDA repræsentantskabsmøde nummer 1o8.
Årsberetningen er udsendt til alle Unioner og interesserede, samtidig med, at den er lagt på
hjemmesiden. Det er bestyrelsens årsberetning, og den skulle gerne vise årets gang i KDA og ligeledes
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inspirere til tanker og ideer, der kan fremme luftsportens betingelser i Danmark bedst muligt. Det er min
fjerde mundtlige beretning.
Med års mellemrum sker der større ændringer i KDAs dagligdag, og vi er nu igen ved at runde et
sådant eksempel. Uanset hvad årsagen er, om vi er dovne, oplyser for lidt om vores arbejde, er ødsle,
mangler blik for, at tiderne eller behov skifter eller andet, så giver det anledning til at se på
dagligdagen og komme noget rundt i krogene. Situationen, som vi er i, er ikke en vi alle har ønsket,
idet den kan betragtes som, at vi kunne have gjort det bedre. Vi var færdige med oprydningen efter
sidste større ændring, som var i 2o13. Havde skiftet generalsekretær og skabt en stabil dagligdag, eller
hvor i det mindste bestyrelsen og generalsekretæren var ved at have en stabil dagligdag, hvor
detaljerne var sat i system og vi var klar til at se nærmere på, hvordan KDA kunne gøre det bedre eller
udvikle sig til gavn for unionerne og luftsportsudøverne.
På denne baggrund havde vi også et seminar i slutningen af 2o16, hvor vi ved hjælp af
udviklingskonsulenten fra DHPU gik gennem flere runder til belysning af synspunkter og metoder eller
muligheder til udvikling af KDA.
Det kan ske på mange måder. Når et flertal af de stemmer, der er i repræsentantskabet, har en plan
for udviklingen af KDA, ja, så er det tegn på initiativ, forventning til fremtiden og egen placering i dette
rum. Det er som bekendt svært at spå om den kommende tid, men der ligger et ansvar både hos
forslagsstillerne og bestyrelsen for fortsat at få KDAs dagligdag til at virke til glæde og gavn for
luftsportsudøverne.
Ønsket var, at medlemmerne skulle spare væsentligt i kontingentet og KDAs opgaver i stort omfang
skulle lægges i frivillige rammer.
Senere på eftermiddagen vil der blive stemt om en reduktion i kontingentet og når forslagene
vedrørende rationalisering er i hus, så skal vi til at se på, hvorledes opgaven løses i praksis, sådan at der
bibeholdes det tilbud, der er behov for.
Der er i perioden, siden sidste ordinære repræsentantskabsmøde, holdt en række møder i form af
Workshops og arbejdsgruppemøder. Der er vist tydelighed og vekslet mange synspunkter. Men, som
der også er blevet sagt, vi sidder med stemmerne og sådan bliver det. Der er søgt indflydelse. De
grundlæggende ændringer fremlægges senere i dag. Og som tidligere sagt, så er det både
forslagsstillernes og bestyrelsens ansvar, at vi fortsat yder det, der er behov for.
Betænkelighederne har særligt været vedrørende området, at al arbejdskraft skal være frivillig. Det vil
vise sig, om vi er i stand til at skabe de rammer, som frivillige har brug for, for at løse opgaverne. Der
skal være støtte og tydelig kommunikation for at det vil være attraktivt at løse opgaver udenfor egen
union. Det har tidligere virket i Rulemakinggruppen, så det er blandt andet principper og erfaringer fra
dette arbejde, der skal retableres.
Vi må have løst opgaven. Det gik ikke så godt i indeværende år i forbindelse med Luftsportens Dag.
Det var et initiativ, der skulle løbe af stablen, efter princippet frivillighed og på tværs af unionerne. Der
var lagt meget energi i forarbejdet, men pusten slap ud af ballonen, da det skulle føres ud i
dagligdagen. Ærgerligt, men dog med erfaringer om organisering med videre i bagagen. (Optagelse
1 6:1o)
Det kører fint med fornyelse af sportslicencer via AEROpartners hjemmeside. Nytegning skal stadig ske
via KDA kontoret, indtil videre. Husk at se på hjemmesiden, der ligger en del oplysninger vedrørende
det område. Desuden er der også tekst i årsberetningen.
KDA Huset bliver godt anvendt. Det bliver passet grundigt både ude og inde. Der er ændret på
varmesystemet, således at fyret kan slukkes i sommerperioden og der alligevel er varmt vand via en
separat varmebeholder.
Det er vores opfattelse, at der har været en fin fordeling af opgaverne mellem Unionerne, udvalgene,
generalsekretæren og bestyrelsen.
KDA arbejder og søger indflydelse alle steder, hvor der er mulighed for at sikre luftsporten gode eller
bedre betingelser. Vi, Unionerne eller repræsentanter fra luftsporten, deltager i et stort antal
repræsentationer, der har med alle luftsportens grene at gøre, og det vil vi fortsat arbejde på.
Vi har kun set begyndelsen på området droner og deres indvirkning på luftsportens muligheder for at
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være i lufthavet. Danmarks Modelflyveunion har godt fat i området, men vi andre bør også have
opmærksomhed på området, idet det udvikler sig eksplosivt.
Og lidt om bestyrelsen. Hvert år ved repræsentantskabsmødet er der mulighed for ændringer i
bestyrelsessammensætningen. Dette var også tilfældet i året, der er gået. Et nyt bestyrelsesmedlem er
det blevet til. Tre mand er faldet fra af forskellige årsager, Michael Olesen, Henning Romme & Bonni
Kryger, og en suppleant er trådt til, det er Hans Havsager, der har deltaget siden begyndelsen af
kalenderåret og har tidligere erfaring med KDA arbejde. (Optagelse 1 o8:2o)
Og nu skal der igen være valg. Vi må ikke stille krav til bestyrelsesmedlemmer ud over interesse og et
positivt syn på opgaven. Det er vores ønske, at de, der stiller op, også er indstillet på at overtage et
ansvarsområde og har mulighed for og lyst til at yde en indsats, i særdeleshed nu, hvor vi skal til at
ændre arbejdsformen i KDAs dagligdag.
Vi har haft møder fyldt med forskellige inspirerende opfattelser og indfaldsvinkler til opgaverne, sådan
at vi har fået vendt situationerne godt.
Vi har hele tiden været indstillet på et rationaliseret antal møder og afklaring, gerne via mail. Alt i alt et
sundt og målrettet arbejde, uden at det, efter vores opfattelse, er gået ud over kvaliteten. Jeg vil
gerne sige tak til alle for årets indsats. Det være sig eksterne hjælpere, mødedeltagere, Unioner,
udvalg og udvalgsformænd, generalsekretær og bestyrelse. Vi mener selv, at årets opgaver er løst.
Det har været et spændende og arbejdsomt år, og det er vores opfattelsen, at vi rimeligt har levet op
til forventningerne.
Hjalmar Nielsen
KDA Formand. Roskilde: 17o916
(Optagelse 1 o9:55)
Efter at formanden dermed havde sluttet sin bad dirigenten om kommentarer til både den skriftlige og
mundtlige beretning:
1. Peter Eriksen kommenterede at der manglede uddybning af KDAs håndtering om optagelse af de
unioner som ikke er i Danmarks Idrætsforbund. Der burde være nævnt i beretningen at KDA havde
frataget delegeringen af FAI sporting powers for tre unioner (Svæveflyvning, hanggliding og
paragliding, samt faldskærm). KDA´s formand medgav at det godt kunne have været skrevet på en
anden måde. Herefter blev der redegjort for begrebet ”sporting powers” (Optagelse 1 11:46) Herefter
fulgte en saglig redegørelse for synspunkterne, og Formanden beklagede forløbet.
2. I forlængelse heraf blev der spurgt til Danmarks Luftsportsforbund (DLU) (s.15 i beretningen).
Der blev spurgt ind til hvad det var for en union og hvad formålet er. Formålet med DLU er at søge
optagelse i Danmarks Idrætsforbund for den del af luftsporten som ikke allerede er medlem. DLU er
optaget i KDA og tegnes for tiden af Hjalmar Nielsen, Tønder. Peter Eriksen spurgte de tilstedeværende
medlemmer af KDA´s bestyrelse, om de havde besluttet at optage DLU i KDA. Det fremgår af referatet
fra KDA´s bestyrelsesmøde, at det har været behandlet af bestyrelsen torsdag d. 24. august 2o17 og
der har ikke været indvendinger imod optagelsen af den nye union. (Optagelse 1 16:52) Dirigenten
konstaterede, at så måtte optagelsen af DLU som union under KDA være gyldig og dermed er DLU
berettiget til at stemme på repræsentantskabsmødet. (Optagelse 2 o1:38)
Der blev opfordret til at gennemgå FAI repræsentationen fra unionerne og få det opdateret på
hjemmeside m.m.
3.

Forelæggelse af sidste års
regnskab til decharge, samt
orientering om indeværende års
driftsmæssige resultat.

:

v/Generalsekretæren
Regnskabet for 2o16 er underskrevet af den interne revisor (Bent Holgersen). Men på grund af tidsfristen for udsendelse af regnskabet, så blev det udsendt uden under-
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skrift af den interne revisor. Underskriften er forevist dirigenten. Regnskabet har været udsendt til medlemmerne, og det udviser et underskud på 36.ooo Kr. for sidste
år. Der er en enkelt fejl i noter s. 11 lejeindtægter DHPU.
Det passer ikke, da de flyttede for et par år siden. Men
tallene passer.
Det er dyrt at rejse, og da vi lagde budget for 2o16 i august 2o15 fik vi ikke budgetteret med et par af FAI møderne og så var det meget dyrt at flytte FAI General Conference til Bali. Den interne revisor påpeger at det ikke er
hans opgave at vurdere overskridelser i forhold til budgettet, men om posteringerne er korrekte og regnskabsmæssigt i orden. (Optagelse 2 o6:44) Der er lavet en hel del
vedligehold på KDA-Huset og det bliver afskrevet over tre
år.
Der blev givet decharge for regnskabet. (Optagelse 2
o8:12)
Indeværende år viser, at vi ligger næsten lige på
budgettet.
Der er lidt flere indtægter i kontingenter, så det må gå
godt for unionerne.
4.

Behandling af forslag fra
medlemmerne

:

Dirigenten redegjorde for afstemningsreglerne og oplyste
at der var 61 stemmer til stede (rettelig, der var kun 6o i
virkeligheden) Tre af forslagene krævede kun almindeligt
stemmeflertal, men forslaget om vedtægtsændringer
kræver 2/3 flertal. Blanke stemmer gælder som ” afgivne ”
stemmer, og i det her tilfælde, vil de gælde som et nej.
Peter Eriksen: Forslag at 3. august 2o17 fra
arbejdsgruppen: Tekst i bilag.
4.1 Peter Eriksen fremlagde arbejdsgruppens forslag til
rationalisering af KDA for repræsentantskabet. Se bilaget.
(Optagelse 2 17:o4)
Der er i sagens natur ikke svar på alle detaljer og spørgsmål
som opstår i forbindelse med ændringerne. Der er enighed
om principperne i ændringerne. Det handler ikke om hvad
KDA skal repræsentere, men hvordan arbejdet skal laves.
Der skal laves ændringer i udvalgene og der skal rettes i
regulativet. Generalsekretariatet skal laves til en
administrativt sekretariat. KDA-Huset skal sælges hvis det
ikke løber rundt og her er også uenighed om økonomien.
(se bilag for hele forslaget) (Optagelse 2 24:18) Herefter
fulgte en debat om nødvendigheden af at have en ansat
generalsekretær eller ej. (Optagelse 2 32:oo)
Forslaget blev sat til afstemning og der var ønsket skriftlig
afstemning.
Forslaget blev vedtaget med 38 stemmer for og 22 imod.
Peter Eriksen: Forslag vedrørende regulativ: Tekst i
bilag.
4.2 Hans Havsager fremlagde forslag vedr. vedtægter. Der
skal 4o stemmer til at få forslaget vedtaget.
Der var en debat om dele af forslaget kunne behandles
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separat. (Optagelse 3 o1:2o)
Der var en debat om det var nødvendigt at Roskilde var
hjemsted for KDA. Der skal være et hjemsted for
foreningen, uanset om sekretariatet har et hjemsted.
Dirigenten satte pakken til afstemning under et, og derefter
har bestyrelsen noget at arbejde med det næste år.
Modelflyvning Danmark protesterede imod, at der blev sat
vedtægtsændringer som ikke er indbyrdes relaterede til
afstemning under et.
Forslaget blev sat til afstemning. (Optagelse 3 14:42) Der
var 15 nej, 8 blanke og 37 ja-stemmer. Forslaget blev ikke
vedtaget.
4.3 Hans Havsager: Forslag fra Hans Havsager. Repræsentantskabet bekræfter, at lejeaftale af 1.
august 2o16 med Aeropartner ikke er gyldigt indgået, og anmoder bestyrelsen om at meddele Aeropartner dette.
Hans Havsager redegjorde for sit synspunkt. (Optagelse 3
15:18)
Hans Havsager mener ikke at den seneste lejeaftale med
Aeropartner Scandinavia APS fra august 2o16 ikke er indgået efter reglerne. Opsigelsesvarslet i lejekontraktens § 8.2
er for langt. Det udløber samtidigt med det lejemål KDAHuset har på grunden, nemlig år 2o33. Hans Havsager ønsker at lejekontrakten erklæres for ugyldig.
Herefter en debat om hvem der var tegningsberettigede –
om generalsekretæren kan lave aftaler indenfor det godkendte budget. Beslutninger Hans Havsager mente sig i
besiddelse af generalsekretærens stillingsbeskrivelse, men
den henviste til den forriges stillingsbeskrivelse (Anders
Madsens). Der er ikke udarbejdet en egentlig stillingsbeskrivelse for den nuværende generalsekretær. Ballonunionens
repræsentant måtte af tidsnød forlade mødet, og afleverede sin stemmeseddel til dirigenten. Herefter var der 59
stemmer til stede. (Optagelse 3 28:56) Efter endnu mere
debat blev forslaget sat til afstemning. Skriftlig afstemning,
hvor stemmeseddel nr. 3 blev anvendt. (Optagelse 3
35:o2) Der var 46 for, 2 imod og 11 blanke stemmer. Forslaget blev vedtaget. (Optagelse 3 36:54)
5.

Behandling af forslag fra
bestyrelsen, herunder
forelæggelse af næste års budget
samt godkendelse af kontingent
for næste år.

:

Forslag vedrørende kontingent:
Der er foreslået 85.- dkr for almindelige medlemmer
og fortsat 4o.- dkr for reducerede kontingenter.
5.1 (Optagelse 3 38:54) KDA´s formand fremlagde
bestyrelsens/arbejdsgruppens forslag til budget og
kontingent. Forslaget fremgår af bilaget. Det regnes med
løn til en generalsekretær i 1. kvartal 2o18. (Optagelse 3
43:13)
Peter Eriksen mente at der blev behov for at hæve
budgettet, bl.a. på grund af feriepengeforpligtigelsen
overfor generalsekretæren, når han blev opsagt.
(Optagelse 3 45:o2) Peter Eriksen undrer sig også over at
man har ændret forholdet mellem det fulde kontingent og
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det reducerede kontingent. Derfor fremlagde Peter Eriksen
et ændringsforslag til indtægtssiden af budgettet (bilag
vedlagt) Det viste en reduktion af kontingent for alle
medlemmer med 4o%.
Peter Eriksens forslag til kontingent blev derefter fremsat
som ændringsforslag, og dette blev vedtaget med 57
stemmer for og 2 undlod at stemme. (Optagelse 3 53:43)
6.

6.1 Valg. Valg af formand
(vælges for 1 år ad gangen)
6.2 Valg af
bestyrelsesmedlemmer.
6.3 Valg af 1. og 2. suppleant
(vælges for 1 år ad gangen)
6.4 Valg af 2 revisorer, jf. § 16

:

Formand er på valg for 1 år.
Formanden genopstiller, ikke andre opstillede.
Der er behov for: 1 for et år & 3 for to år:
Opstillede er (i alfabetisk orden):
Andersen
Peter (DMU)
Christensen Palle (KZ&V)
Eriksen
Peter (DSVU)
Leth
Mads (DSVU)
Olesen
Michael (DHPU)
Pedersen
Jens (DFU)
Pedersen
Søren Egebjerg (DHPU)
Werenskiold Dennis (DFU)
1. suppleant:
2. suppleant:
Intern revisor : Bent Holgersen
Ekstern revisor: Vistisen & Lunde
Ad. pkt. 6.1. Valg af formand
Hjalmar Nielsen blev enstemmigt genvalgt med
akklamation.
Ad. pkt. 6.2 Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer:
Der skal vælges 1 medlem for 1 år og tre medlemmer for to
år.
Siddende bestyrelsesmedlemmer:
Agnethe Kähler er på valg i 2o18
Per Horn er på valg i 2o18
Nyvalgte: (Optagelse 3 1:o9:oo)
Mads Leth (DSvU) 2 år (på valg i 2o19)
Michael Olesen (DHPU) 2 år (på valg i 2o19)
Dennis Werenskiold (DFU) 2 år (på valg i 2o19)
Peter Eriksen (DSvU) 1 år (på valg i 2o18)
Ad . pkt. 6.3 Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
Jens Pedersen (DFU)
Søren Egebjerg Pedersen (DHPU)
De fik lige mange stemmer så ved lodtrækning blev Søren
Egebjerg Pedersen (DHPU) 1. suppleant (Optagelse 3
1:18:35)
Begge er valgt for 1 år.
Ad. pkt.6.4 Valg af 2 revisorer
Bent Holgersen blev valgt som interne revisor med
akklamation.
Revisionsfirmaet Vistisen & Lunde genvalgtes som ekstern
revisor.
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7.

Eventuelt

:

Der var tak til generalsekretæren for arbejdet.

8.

Pokaler.

:

Klubpokal:
KDA’s SAS-pokal for klubledere blev ikke uddelt i år. (Den er
stadigvæk hos Lau Laursen fra Cirkus Balloon Club.)
Sportspokal:
Sportspokalen bliver senere uddelt til Michael Kattrup
Lassen & George Blythe for deres store arbejde for Swoop
Denmark og for at have arrangeret VM i canopy Piloting
(Swoop) i København i 2o17
Repræsentantskabsmødet var hermed afsluttet.
Hjalmar Nielsen takkede dirigenten for god ledelse af mødet og repræsentantskabet for god ro og orden.
Formanden takkede også Palle J. Christensen og Hans
Havsager for deres store arbejde i bestyrelsen.

Jørgen Gram, dirigent

Hjalmar Nielsen, formand

Referat: Tonny Henriksen
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