Til medlemsorganisationerne

KONGELIG DANSK AEROKLUB
Danmarks Luftsports-Forbund
Protektor:
H. K. H. Prinsgemalen

Aalborg, den 24. april 2012

Emne: Driftshåndbog for KDA
Det har i nogen tid været KDA’s bestyrelses ønske at få udarbejdet en egentlig beskrivelse af de forskellige
aspekter i KDA’s virksomhed. Det har der nu været arbejdet på igennem nogen tid ind imellem andre
opgaver, og nu er det besluttet, at den skal ”på gaden” med de fejl og mangler den måtte have.
Som paraplyorganisation for samtlige luftsportsorganisationer i Danmark, varetager KDA en række
forskellige opgaver af fælles betydning for flere af disse, og i visse sammenhænge er det opgaver, der
refererer sig til alle organisationerne. Dette har igennem mange år været reguleret af vedtægter,
kommissorier, overenskomster og sædvane. Dette sidste element vil i lang tid endnu, og formentlig i et vist
omfang – altid, være en del af reguleringen af virksomheden, men jo mere der kan beskrives, desto mere
åben vil KDA syne for organisationernes medlemmer – og det er netop et af KDA’s bestyrelses formål med
en sådan beskrivelse – at være en åben og moderne organisation i forhold til medlemmer,
samarbejdspartnere og det omgivende samfund.
Det siger sig selv, at et så ambitiøst projekt nødvendigvis må være dynamisk, og nærværende Driftshåndbog
(DHB) vil derfor fra tid til anden blive ajourført og udvidet i det omfang det skønnes formålstjenligt. Den er
her ved første udgivelse langt fra færdig, og vi modtager gerne forslag til forbedringer og yderligere indhold.
Der kan således forventes en del revisioner i de kommende måneder.
DHB vil ikke blive tilbudt i papirform. Ønskes en sådan, må den enkelte selv printe den ud og vedligeholde
den med udgivne revisioner. Det er dermed den enkeltes eget ansvar i givet fald at holde sin printede
udgave af Driftshåndbogen opdateret. I DHB gruppe 001 findes et rettelsesblad, der vil blive ajourført i
forbindelse med de enkelte revisioner. Desuden vil den enkelte interesserede kunne tilmelde sig KDA’s
nyhedsmail, hvori det oplyses, når der kommer ændringer og tilføjelser. Den vil i øvrigt blive tilgængelig for
alle på KDA’s hjemmeside.
Det er KDA’s bestyrelses håb, at dette kan medvirke til at der skabes større viden om og interesse for KDA’s
forskelligartede virksomhed.
Med venlig hilsen
Kongelig Dansk Aeroklub
Helge Hald
formand
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