Den 6. juli afholdtes

KDA´s ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE
i KDA huset, Roskilde lufthavn

med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af sidste års regnskab til decharge, samt orientering om indeværende års
driftsmæssige resultat.
4. Behandling af forslag fra medlemmerne
Dansk Motorflyver Union – forslag til vedtægtsændringer
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen), herunder forelæggelse af næste års budget samt
godkendelse af kontingent for næste år. Bestyrelsen foreslår kontingent for 2014 på kr. 185
per fuldbetalende medlem..
6. Valg
6.1 Valg af formand (vælges for 1 år ad gangen)
6.2 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2 år ad gangen)
6.3 Valg af 1. og 2. suppleant (vælges for 1 år ad gangen)
6.4 Valg af 2 revisorer, jf. § 16
7. Eventuelt
Følgende forkortelse på organisationer m.v. anvendes i nedenanførte:
KDA
Kongelig Dansk Aeroklub
DBU
Dansk Ballonunion
DHPU
Dansk Hanggliding og Paragliding Union
DFU
Dansk Faldskærms Union
DKU
Dansk Kunstflyver Union
DMU
Dansk Motorflyver Union
DSvU
Dansk Svæveflyver Union
MDK
Modelflyvning Danmark
DULFU Dansk UL-Flyver Union
KZ&V
KZ & Veteranfly Klubben
KDA's formand Helge Hald bød velkommen til mødet.
Pkt. 1 Valg af dirigent.
Han sagde, at bestyrelsen foreslog Jørgen Gram fra DULFU som dirigent. Der var ikke andre forslag,
så Jørgen Gram blev valgt som mødets dirigent.
Dirigenten fastslog, at repræsentantskabsmødet var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne, og da ingen havde indvendinger, erklærede han repræsentantskabsmødet for lovligt og beslutningsdygtigt.
Ved mødet var følgende unioner repræsenteret:
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Stemmer

Mødt

Direkte medlemmer

1

1

Dansk Ballonunion

1

1

Dansk Hanggliding og Paragliding Union

8

8

Dansk Faldskærms Union

9

9

Dansk Kunstflyver Union

1

0

Dansk Motorflyver Union

11

11

Dansk Ultralet Flyver Union

6

6

Dansk Svæveflyver Union

15

15

Modelflyvning Danmark

7

7

KZ & Veteranfly Klubben

3

3

Bestyrelsen

7

7

69

68

I alt

Dirigenten fastslog, at vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 majoritet, hvilket i det givne tilfælde være mindst 46 stemmer, mens andre forslag kan vedtages med almindelig majoritet og altså
34 stemmer.
Pkt. 2: Aflæggelse af beretning
Han gav herefter ordet til KDA's formand, Helge Hald.
Helge Hald nævnte, at alle jo havde fået den skriftlige beretning, og han ville i det følgende koncentrere sig om forhold, der var sket siden den blev udsendt.
Han nævnte, at Anders Madsen havde været sygemeldt i omkring 2 måneder, og vi kunne nu glæde os over, at han var vendt tilbage med fuld styrke.
På formandsmødet i oktober besluttede vi at gøre noget ved "Flysik", og vi skulle i den anledning have opsat er kommissorium for arbejdet. Vi skrev til jer og bad jer om at finde nogle personer, der kunne gå ind i dette arbejde, men vi blev mødt med "larmende tavshed".
Vi er nødt til at komme videre med dette, for Havarikommissionen har meddelt, at man ikke længere
vil beskæftige sig med mindre havarier, de vil ikke beskæftige sig med UL'er og de vil måske heller
ikke beskæftige sig med svævefly og motorflyvere, der laver banale ting.
Men det er jo de banale ting, der blandt andet gør, at vore forsikringer bliver dyrere.
Så vi bliver nødt til at gøre noget ved dette - og vi vil senere ved en senere lejlighed vende tilbage til
sagen.
På formandsmødet i oktober blev vi også enige om i højere grad at udnytte frivillig arbejdskraft. Noget vi kan udnytte en frivillig arbejdskraft er ved reparation og vedligeholdelse af KDA's bygning men også her fik vi ingen reaktion på vor henvendelse.
Så en glædelig ting: Den ATO-håndbog, som vi har udarbejdet blev forleden godkendt af Trafikstyrelsen. (ATO =Aircraft Training Organization). Foreløbig er det en midlertidig godkendelse, for ved
mødet med Trafikstyrelsen foreslog man nogle forbedringer, som vi skal have implementeret.
Han gav herefter ordet til Anders Madsen for at fortælle om KDA's første kontakt med rumalderen.
Anders fortalte, at gruppen "Copenhagen Suborbitals" fredag den 23. juni havde en succesfuld affyring af en raket fra et sted i Østersøen. Det var en enestående bedrift, der blandt andet vakte stor
opmærksomhed i pressen.
KDA har indstillet gruppen til at få FAI Breitling Milestone Trophy.
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Anders redegjorde for reglerne og fortalte, at KDA's indstilling af Copenhagen Suborbital var en af 5
indstillinger. Om den imødekommes afgøres formodentlig i august måned.
Dirigenten gav herefter ordet videre til kommentarer til beretningen:
Knud Nielsen (DMU) indledte med at konstatere, at han sjælden havde set en så negativ beretning,
og specifikt konstaterer han, at man retter nogle beskyldninger mod DMU, som er helt urimelige.
(Den skriftlige beretning side 17). Det forslag, vi i samarbejde med AOPA har sendt til Trafikstyrelsen,
er sket uden at aktivere kaffeklubben. Kaffeklubben er et sted, hvor man diskuterer ting af fælles interesse, men dette forslag er alene motorflyveorienteret.
En anden ting er i afsnittet om Uddannelsesudvalget, hvor man beskylder os for at indsendt ATOhåndbogen til Trafikstyrelsen efter vi har fjernes KDA's logo og copyright (Den skriftlige beretning side
13).
Han bad Henning Romme (DMU) om at redegøre for dette forhold.
Henning Romme fortalte, at DMU havde arbejdet med sagen de sidste 2 år, og han redegjorde herefter for de tiltag, man havde gjort. Vi havde orienteret Trafikstyrelsen og vi fik accept på, at vi stillede mandskab og ekspertise til rådighed.
For cirka et år siden blev Unionerne af KDA indkaldt til at være med i arbejdet med at udarbejde forslag til en ATO-håndbog, og naturligvis ville DMU også være med i dette arbejde.
Det har aldrig været tale om, at det skulle være KDA's ejendom. Der har været tale om, at KDA skulle være koordinerende led i arbejdet, så vi fik et fælles grundlag at arbejde ud fra.
Det viste sig hurtigt, at dette fælles grundlag ikke kunne gennemføres i sin helhed, fordi ATO består af
3 håndbøger, og er vi er så forskellige, at kun den første generelle del kunne udarbejdes i fællesskab.
Der har aldrig været tale om, at der skulle være copyright på det, så selvom der var tale om, at vi
var sammen om at lave et oplæg, kan vi ikke se nogen grund til, at der skulle være copyright på
noget som helst.
Vi var de første, der indsendte et samlet forslag til ATO til Trafikstyrelsen og vi kan ikke indsende noget, der ligger copyright på og et fremmed vandmærke bag. Det bad man fra Trafikstyrelsen om at
få slettet.
Det er baggrunden for vor fremfærd, og det er meget ubehageligt at få et angreb fra KDA's side,
som man ser i beretningen.
Knud Nielsen tilføjede, at man i Trafikstyrelsen kun vil godkende ATO-håndbøger, der er indsendt i
den ansøgende organisations navn - så han kan ikke se, hvad KDA vil bruge sin ATO-håndbog til.
Helge Hald svarede, at man netop den forudgående torsdag (forud for repræsentantskabsmødet)
havde et møde med Trafikstyrelse, hvor man bekræfter, at får man en ansøgning fra en organisation
bygget op over KDA's ATO-håndbog, vil man ikke yderligere beskæftige sig med den del, der indeholder KDA's logo.
Allerede på et møde i Trafikstyrelsen den 9/6 2012 forlangte man, at der skulle være logo, hvilket
fremgår af referatet af mødet, som Knud Nielsen i øvrigt har kommenteret.
Der fulgte herefter noget debat mellem Knud Nielsen, Henning Romme og Helge Hald, Der syntes at
være nogle forskellige udsagn, alt efter hvem man har talt med i Trafikstyrelsen, og man kunne konkludere, at man fra DMU´s side ikke agtede at rette noget.
Man gik nu videre med et indlæg fra Flemming Olsson (DFU), der sagde, at hans første indtryk af beretningen var, at det var noget af en grædekoneberetning, der var sendt ud. Han konstaterede, at
der var brugt 5 bestyrelsesmøder og 5 forretningsudvalgsmødet, uden at man kunne adressere at
der er gjort en indsat på at rette op på den katastrofe, vi sad med sidste år.
I beretningen udtrykker bestyrelsen sin skuffelse over, at man i bestyrelsen ikke ser noget tegn på, at
vi i unionerne gør noget for at øge vort medlemstal.
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Selvfølgelig gør vi da det, og KDA's bestyrelse bør stole på, at vi hver især tager vores opgave alvorligt.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var yderligere kommentarer, og at den ikke skal godkendes,
men blot tages til efterretning.
Pkt. 3: Forelæggelse af sidste års regnskab til decharge, samt orientering om indeværende års
driftsmæssige resultat.
Regnskabet:
Anders Madsen gennemgik regnskabet. Han nævnte, at man havde fået nogle skriftlige spørgsmål
til regnskabet - og han synes, det er en god idé at fremsende spørgsmål skriftlig, for så har man tid til
at undersøge og svare udbyggende på, hvad der spørges om.
Han gennemgik regnskabet på skærmen og redegjorde for udviklingen, der resulterede i et underskud på 290 tus. kr.
Han kom ind på opskrivning af ejendommen med 571 tus. kr. til 950 tus. kr. Det var blandt andet sket
efter anbefaling af revisor
Vi har, som det blev besluttet i Vejle, haft en ejendomshandler, Home Erhverv, til at se på og vurdere
ejendommen, og man var kommet frem til en værdi på 1,9 mio. kr. Personligt mener jeg, at denne
pris er for høj, hvis ejendommen skal afhændes hurtigt. Foreløbig er ejendommen angivet med den
offentlige ejendomsværdi.
Vi prøvede forgæves at få grundlejen ned, da vi forhandlede med CPH, der jo ejer og udlejer grunden, vi bor på.
Anders Madsen fortsatte med at gennemgå en række regnskabsdetaljer og besvarede blandt andet de spørgsmål, han havde fået på mails.
Kim Jensen (DMU) havde en række spørgsmål, blandt andet om kontingentindtægter, hvor den
stærkt forøgede indtægt fra DMU skyldes, at man i budgettet ikke havde medregnet et helt års kontingentindtægt.
Han spurgte herefter til mødeudgifter, indtægter fra og udgifter til Rådet for Større Flyvesikkerhed og
hensættelse af feriepengeforpligtelse.
For så vidt angår feriepengehensættelsen, var det et krav fra revisor, at forpligtelsen hensættes, og
det er et almindelig regnskabsmæssigt krav, kunne Helge Hald oplyse. Efterhånden som Anders
Madsen får afviklet sin ferie, vil denne hensættelse blive nedskrevet. Man kan kalde det en feriepengeforpligtelse eller ej, under alle omstændighed er det en forpligtelse, der skal hensættes som et
passiv.
Anders Madsen besvarede spørgsmålene, men om Kim Jensen i alle tilfælde var tilfreds med svarene
er svært at afgøre.
Knud Nielsen (DMU) konstaterede, at selvom man har haft en indtægtsfremgang på 120 tus. kr. og
alligevel får man forøget underskuddet med 180 tus. kr., hvilket skyldes, at man ikke har styr på omkostningerne.
Han havde en række bemærkninger, blandt andet i 2011, har 473 tus. kr. på at renovere taget på
ejendommen, og det samme gør man i 2013, det vil sige har brugt 950 tus. kr. på at renovere taget.
Helge Hald kunne svare, at det som Knud Nielsen opfatter som en udgift i 2 år, er saldoen fra 2011,
der er anført som et aktiv til 2012 og af dette aktiv afskrives der på.
Flemming Olsson (DFU) fandt det svært for lægmand at forstå regnskabet, alene revisors bemærkning om. at regnskabet for 2011 var tilpasset formen til 2012, så det var sammenligneligt, gør det
svært at forstå, men Flemming Olsson mener, at det skjuler sig det forhold, at vi gennem mange år
har haft et underskud, men blot har skjult det i transaktioner for at spare skat m.v.
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Aksel Nielsen (tidligere formand) gav ham ret. Med vi har i mange år haft det problem at det var
svært at komme igennem med blot minimale kontingentforhøjelser, så for at få det hele til at rende
rundt, har man måtte trække på KDA-Service.
Jens Feldborg (tidligere næstformand), siger, at omkostningerne ikke nødvendigvis er for høje. De
svarer til de krav, man stiller af opgaver til KDA. Man skal gå den vej, at man vurderer, hvad man vil
have, og så må indtægter og udgifter tilpasses dette.
Efter disse bemærkninger sendte dirigenten regnskabet til godkendelse.
Det blev enstemmigt godkendt.
Orientering om indeværende års driftsmæssige resultat:
Helge Hald orienterede med støtte i fremvisning på skærmen om udviklingen, baseret på en balance pr. 1. maj. Han nævnte afvigelser og forventninger på de enkelte omkostningsområder og konkluderede, at der forventes et underskud på 116 tus. kr. mod et budgetteret overskud på 13 tus. kr.
Helge Hald havde i gennemgangen nævnt en udgift til royalty på lærebøgerne, en udgift, der tidligere havde ligget i Service, men som nu skal afholdes af KDA, og Knud Nielsen (DMU) mente, at det
måtte modsvares af indtægter ved salg. Det kunne Helge Hald bekræfte, men salgsindtægten var
ikke opgjort. Den royaltyudgift, som han nævnte, var for allerede afholdt salg.
Flemming Olsson (DFU) stillede en række spørgsmål for at forstå måden balance og budget blev
fremlagt på, hvilket blev bevaret af dels Helge Hald og Anders Madsen.
Kim Jensen spurgte, hvilke konsekvenser, det vil have, hvis man vælger ikke at deltage i et enkelt FAI møde. Helge Hald svarede, at det var meget vigtigt, at i det mindste generalsekretæren er til stede
for at knytte kontakter og holde netværket ved lige.
Per Wistisen (bestyrelsen) mener at det er vigtigt at opretholde kontinuiteten - at undlade at deltage
i et enkelt møde kan være indledningen til en beslutning om ikke at deltage i senere møder, og det
vil være at bevæge sig ud på et skråplan.
Knud Nielsen (DMU) sagde, at da alle unioner deltager i møder i deres sub-commitees møder, kan
han ikke se katastrofen, hvis man springer et enkelt FAI-møde over.
Anders Madsen sluttede af med at sige, at sige, at deltagelse i FAI-møderne var en del af hans arbejde, og at han anser det for vigtigt rent fagligt at opretholde kontakter og lade sig inspirere af
møderne.
Flemming Olsson spurgte til likviditeten. Anders Madsen kunne oplyse, at man i øjeblikket havde et
indestående på 70 tus. kr. og Helge Hald kunne tilføje, at man forventede at kontoen ville være positiv resten af året.
4. Behandling af forslag fra medlemmerne
Dansk Motorflyver Union – forslag til vedtægtsændringer
(I det følgende vil der kun blive vist de paragraffer, hvor der er stillet forslag til ændring. Forslaget i sin
helhed kan ses på KDA's hjemmeside)
Knud Nielsen (DMU) indledte med at sige, at grunden til, at man fra DMU's side har udarbejdet og
fremsætter forslaget er, at man efter DMU's mening bør modernisere KDA.
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Nuværende vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er "Kongelig Dansk Aeroklub", forkortet
KDA. Tillægsnavn er ”Danmarks Luftsports‐Forbund”
Hjemsted for foreningen, som
er en paraplyorganisation, er
Roskilde

Ændringsforslag

Motivation

Sidste sætning foreslås ændret
til:
”Hjemsted for foreningen, som
er en paraplyorganisation, bestemmes til enhver tid af repræsentantskabet

Det er ikke praktisk, at vedtægterne fastslår, det er Roskilde. fx vil det give problemer
ved et eventuel salg af KDA
huset.

Der udspandt sig en diskussion om emnet, og da stemningen overvejende var mod en ændring,
blev forslag til ændring af § 1 trukket tilbage.
Nuværende vedtægter

§ 4 Medlemmer

4.3 Direkte medlemmer.
Som direkte medlem kan optages personer, der er under
18 år (juniormedlemmer), personer over 18 år, firmaer og institutioner.

Ændringsforslag

Motivation

4.3. Direkte medlemmer
”…., firmaer og institutioner. Direkte medlemmer har ingen
stemmeret

Ledelsen af KDA, der jo som
udgangspunkt er en paraplyorganisation (§ 1), bør alene
ske gennem de unioner, der er
medlem af KDA.

4.3. Foreslås tilføjet:

Det står direkte medlemmer
frit for at melde sig ind i en
union for at få indflydelse

Efter nogen diskussion om antallet af stemmer og efter argumenter for og imod, skred man til afstemning, der viste 45 for forslaget. Da der skulle være mindst 46 stemmer for, faldt forslaget bort.
Nuværende vedtægter
§7
Ret til deltagelse i arrangementer med mere
Alle medlemmer har adgang
til KDA’s fælles møder og
arrangementer og har ret
til at benytte KDA's bibliotek.
Alle medlemmer har desuden
ret til den service og interessevaretagelse, der efter
bestyrelsens beslutning er
etableret for deres medlemsgruppe

Ændringsforslag

Motivation

Flg. foreslås ændret
Alle medlemmer har desuden ret til den service, der
efter bestyrelsens og den
pågældende Unions beslutning er etableret for deres medlemsgruppe

Bestyrelsen skal ikke egenhændigt kunne iværksætte
aktiviteter og service uden
den pågældende Unions
godkendelse

Efter en kort argumentation for og imod forslaget blev det forkastet med 51 stemmer imod 17 stemmer for.
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Nuværende vedtægter

§ 8 Repræsentantskabsmøder
Repræsentantskabet er KDA's
øverste myndighed.
8.1 Adgang til repræsentantskabsmødet:
Alle KDA's medlemmer har
adgang til repræsentantskabsmødet. De medlemmer,
som organisationerne og de
direkte medlemmer har valgt
som repræsentanter og bestyrelsesmedlemmer har taleret
Øvrige medlemmer har taleret under dagsordenens punkt
7 Eventuelt.

8.3 Stemmeret og afstemninger:
På repræsentantskabsmødet
udøves stemmeretten ved repræsentant(er).
Repræsentanten(erne)
stemmer med det antal
stemmer, organisationen eller
medlemsgruppen er berettiget til.
Regler for tildeling af stemmer:
a. Organisationer.

b. Æresmedlemmer og Direkte
medlemmer.
Denne gruppe har, for medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, 1 stemme pr.
påbegyndte 100 medlemmer,
opgjort efter medlemstallet
den nærmeste forudgående
31. december. Repræsentanten(erne) for denne medlemsgruppe vælges på et
møde umiddelbart forud for
repræsentantskabsmødet
ved simpel stemmeflerhed
blandt de fremmødte.
c. Bestyrelsens medlemmer har
hver 1 stemme
d. Firmamedlemmer har ikke
stemmeret


Ændringsforslag

Motivation

Flg. forslås at udgå:
”….og de direkte medlemmer”

Som konsekvens af forslaget til
§ 4.3
Da § 4.3 er forkastet, udgår
denne del af forslaget

Flg. foreslås at udgå:
”..eller medlemsgrupper…”

Som konsekvens af forslaget til
§ 4.3
Da § 4.3 er forkastet,udgår
denne del af forslaget

§ 8, 3, b, foreslås slettet.

Som konsekvens af forslaget til
§ 4.3
Da § 4.3 er forkastet, udgår
denne del af forslaget

8, 3, c, foreslås slettet

Det er unionerne, der leder
KDA, ikke bestyrelsen

Tilbage af ændring i § 8 er alene forslag til ændring af § 8.3.c.
Forslaget blev vedtaget med 49 stemmer for, 18 imod og 1 blank stemme.
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Nuværende vedtægter

§ 12
Bestyrelse
Bestyrelsen er ansvarlig for
gennemførelsen af den af
repræsentantskabet vedtagne
Politik samt forvalter KDA's
formue og midler.
12.1 Bestyrelsens sammensætning:
Valgbar til bestyrelsen er
ethvert medlem af en medlemsorganisation, der
harstemmeret på repræsentantskabsmødet. En kandidat til bestyrelsen skal indstilles til valg af en medlemsorganisation eller af KDA’s bestyrelse. Et bestyrelsesmedlem skal i hele sin valgperiode være medlem af en
medlemsorganisation jfr. § 4
stk. 2 og 3.
Opsiger et bestyrelsesmedlems medlemsorganisation
sit medlemskab af KDA, skal
vedkommende   .
Formanden er på valg hvert
år.
Finder valget af formanden
sted ved et ekstraordinært
repræsentantskabsmøde,
  .
.
Bestyrelsesmedlemmernes
valgperiode er   .
.12.2 Afholdelse af bestyrelsesmøder:
Bestyrelsen ledes efter en
vedtaget forretningsorden.
Denne tiltrædes af alle bestyrelsesmedlemmer hvert år
på det første bestyrelsesmøde   
Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når mindst
halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, herunder
formanden eller næstformanden, er til stede.
Beslutninger afgøres ved
simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed
Er formandens, eller i hans
fravær næstformandens,
stemme afgørende.
12.4 Uforudsete forhold:
Indtræffer der forhold,   

Ændringsforslag

Motivation

§ 12, 1, foreslås erstattet af:
12.1. Bestyrelsens sammensætning:
KDA´s bestyrelse består af de
til enhver tid siddende formænd fra tilsluttede unioner,
eller en af de tilsluttede unioners bestyrelse udpeget repræsentant.
Bestyrelsen konstituerer sig,
efterfølgende ordinært repræsentantskabsmøde, med
en formand og en næstformand.

Det ønskes, at KDA ledes direkte af repræsentanter fra de
tilsluttede unioner.

De 2 sætninger: ”Beslutninger
afgøres ved….” og ”I tilfælde
af ….” foreslås erstattet af:
Ved beslutninger, der kræver
afstemning, stemmer bestyrelsesmedlemmerne med samme stemmevægt, som unionen bestyrelsesmedlemmet
repræsenterer, havde ved seneste ordinære repræsentantskabsmøde

Konsekvens af forslaget til § 12, 1.
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Der var en stor diskussion om, hvordan DMU mener, at stemmevægten skal være i bestyrelsen, hvis
man i givet fald vedtager forslaget, og det er DMU's opfattelse, at vægtfordelingen skal være den,
som er gældende på repræsentantskabsmødet.
Der var stor diskussion om emnet med mange deltagere.
Før man gik til afstemning meddelte Knud Nielsen, at den del af forslaget, der omhandler stemmevægtningen trækkes ud, således at bestyrelsen stemmer med 1 stemme pr. medlem.
Afstemningen var skriftlig, og der blev afgivet 24 stemmer for, 43 imod og 1 blank, hvilket betød, at
forslaget faldt bort
Nuværende vedtægter

Ændringsforslag

§ 14 Sekretariatet varetager KDA's
daglige funktioner efter bestyrelsens anvisninger.
Bestyrelsen ansætter en direktør/generalsekretær til at lede
sekretariatet.
Direktøren/generalsekretæren
kan ansætte yderligere lønnede medarbejdere i overensstemmelse med en af bestyrelsen godkendt organisationsplan.


Der foreslås flg. ændring:
”Bestyrelsen kan ansætte
en….”

Motivation

Det er ikke hensigtsmæssigt
at vedtægterne fastsætter,
der skal være
ansat en direktør/generalsekretær.

Forslaget gav ikke meget anledning til debat og blev vedtaget med 63 stemmer for, 1 stemme imod
og 4 blanke.
Nuværende vedtægter

§ 19 Opløsning
Beslutning om KDA's opløsning   
Den kontante formue tilfalder
de til KDA tilsluttede medlemsorganisationer – dog Ikke Landsflyveklubben eller direkte medlemmer ‐ i forhold
til seneste 5 års indbetalte
kontingent.
Denne   

Ændringsforslag

Motivation

Det foreslås at flg. udgår:
”Landsflyveklubben eller”

Der findes ingen landsflyveklub.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Dermed afsluttedes behandlingen af DMU's forslag til vedtægtsændring.
DMU havde et forslag til ændring af regulativ.
Dirigenten fastslog indledningsvis, at forslag til ændring heri kunne vedtages med almindelig stemmeflerhed.
Nuværende regulativ
§5 FLYV står til rådighed for
meddelelser og artikler i det
omfang, det er muligt inden
for bladets rammer, alt efter
aftale med bladets redaktion i
hvert enkelt tilfælde

Forslag til ændring
§5 forslås slettet,

Motivation
KDA udgiver ikke mere FLYV
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Der opstod nogen diskussion om, hvad det indebar, at FLYV nu udgives på privat basis men med ret
til at bruge navnet FLYV. Det blev (vist) fastslået, at redaktøren, Rune Balle, ikke har nogen forpligtelse overfor KDA i henseende til hvad han bringer af stof.
Forslaget blev vedtaget med 54 stemmer for og 1 var blank.
Nuværende regulativ
§6
1. Indmeldelse af organisationsmedlemmer i KDA:
Afgørende for, om et medlem
skal tilmeldes ,   
Medlemsorganisationerne skal
medvirke til, at KDA har ajourførte fortegnelser over tilsluttede medlemmers navn,
adresse og fødselsår.
2. Udmeldelse af medlemmer:
Medlemmer kan udmeldes
med en måneders varsel, når
de ikke længere opfylder de
betingelser, der er nævnt i
stykke 1. I særlige tilfælde kan
aftales en kortere frist i tiltrædelsesaftalen jf. § 10.
3. Kontingent:
Så længe en medlemsorganisation er knyttet til KDA, betaler den årligt til KDA:
1. Kontingent til KDA
2. Betaling for FLYV for de
medlemmer, der har abonnement via sit medlemskab
af medlemsorganisationen
Kontingentet fastsættes af
KDA´s repræsentantskab og
prisen for FLYV af KDA's bestyrelse.


Forslag til ændring

§6 stk1. Sidste afsnit foreslås slettet

Motivation

Der rådes ikke over medlemmernes fødselsår og behovet
for et KDA medlemskartotek er
forsvundet da FLYV ikke mere
udsendes via KDA , ej heller
skal kartoteket bruges til at
yde medlemsrabat i KDA
shoppen da denne ikke mere
eksisterer.
Ved FAI Sportslicens kan de
enkelte medlemmer andrage
om dette via deres Union som
samtidig kontrollerer medlemskab før udstedelse anmodes
af KDA

§6 stk. 3.2. Første afsnit foreslås
slettet
Kontingentet fastsættes af
KDA's repræsentantskab

Flyv eksisterer ikke længere i
KDA regi.

Man behandlede først afsnittet om registrering af medlemmernes fødselsår m.v., og der blev spurgt,
om bestyrelsen havde en holdning til forslaget. Helge Hald bad Anders Madsen forklare, hvorfor det
er nødvendigt at have medlemmernes data.
Anders Madsen forklarede, at det især i forbindelse med sprogtest er nødvendigt at vide, om pågældende er berettiget. Hvis man ikke har dataene, kan være flere med samme navn. som kan forveksles. Det samme gælder i øvrigt også for så vidt angår sportslicens.
Knud Nielsen sagde, at baggrunden for forslaget er, at man jo har haft 2 systemer, der skulle holdes
synkront, dels i unionerne og dels i KDA - og det er meget tidskrævende, især i unionerne.
For så vidt angår behovet i forbindelse sprogtest og sportslicens, så kan man jo blot bede medlemmer opgive det medlemsnummeret ansøgningen og man kan få det bekræftet ved henvendelse til
unionen.
Anders Madsen blev spurgt, hvor meget tid man bruger på at ajourføre medlemskartoteket.
Han svarede, at det er ikke et spørgsmål, men det er et spørgsmål om at vide om en der henvender
sig om sportslicens eller søger hjælp i for eksempel momsspørgsmål har ret til dette.
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Ved en afstemning om § 6.1 var det kun 32 stemmer for, hvorfor det blev forkastet.
Ændring af § 6.3.2 blev enstemmigt vedtaget.
Nuværende regulativ
§ 7 KDA og medlemsorganisationen påtager sig gensidigt:
1. at holde hinanden underrettet   
2. at holde hinanden underrettet om bestyrelsernes   
3. at holde hinanden og FLYV
orienteret om væsentlige arrangementer og møder nationalt og internationalt

Forslag til ændring

Motivation

stk. 3 Slettes

3. at holde hinanden og FLYV
orienteret om væsentlige arrangementer og møder nationalt og internationalt

Flyv eksisterer ikke længere i
KDA regi

Ændring af § 7 stk, 3 blev vedtaget med 61 stemmer for og 7 var imod eller blanke. (Det må formodes, at det man vedtog, var at strege udtrykket FLYV i stk. 3)
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen,
herunder forelæggelse af næste års budget samt godkendelse af kontingent for næste år. Bestyrelsen foreslår kontingent for 2014 på kr. 185 per fuldbetalende medlem.
5.1 Forslag til en ny § 8 i regulativet (efterfølgende § rykker)
Der skal efter behov, dog minimum hvert halvår afholdes et koordinerende møde KDA’s formand og formændene for medlemsorganisationerne imellem.
Formålet skal være, at bringe overensstemmelse imellem medlemsorganisationernes ønsker og behov, i
forhold til medlemsorganisationerne indbyrdes og i forhold til KDA.
Mødet skal give deltagerne mulighed for, i fortrolighed, at drøfte hvilke udfordringer medlemsorganisationerne og KDA står overfor, hvilke arbejdsopgaver man for tiden selv arbejder med, hvilke man evt. ønsker
hjælp til og hvilke man ikke ønsker indblanding fra andre omkring.
Der skal nødvendigvis ikke udarbejdes et officielt referat fra disse møder, men der kan laves et notat indeholdende de punkter, man på mødet bliver enige om skal meldes ud til en større kreds.

Søren Pedersen (bestyrelsen) forelagde forslaget.
Han sagde, at forslaget har det sigte, at det skal øge samarbejdet mellem KDA og unionerne,
men også unionerne imellem.
Der blev foreslået, at mødet ikke skal begrænse sig til formændene, men kan omfatte hele
KDA's bestyrelse og de i unionernes bestyrelse, der har interesse i at deltage.
Flemming Olsson mente, at det skulle være en workshop, hvor KDA's bestyrelse og formanden
(eller hvis denne ikke kan, en anden repræsentant)deltager.
Knud Nielsen støtter forslaget, idet han mener, at det er hele KDA's bestyrelse, der skal deltage.
Man blev enige om at ændre forslaget til " KDA’s bestyrelse og formændene eller anden repræsentant fra bestyrelsen for medlemsorganisationerne imellem"
Forslaget blev vedtaget uden afstemning.
5.2 Forelæggelse af næste års budget samt godkendelse af kontingent for næste år. Bestyrelsen foreslår kontingent for 2014 på kr. 185 per fuldbetalende medlem.
Helge Hald henviste til det udsendte budget og sagde, at det foreslåede kontingent på 185 kr.
pr. fuldt betalende medlem bygger på nogle forudsætninger, blandt andre en betaling på 250
kr. for sprogtest efter 1. april 2014, hvilket skal give en indtægt på 70 tus. kr.
Han er opmærksom på, at der er en tidligere beslutning om, at sprogtest skal være gratis, men vi
har ikke råd til dette. Vi er nødt til at skabe nogle indtægter.
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Kim Jensen (DMU) havde regnet ud, at stigningen i kontingentet er på 32%. Han sagde, at bestyrelsen er tonedøv. Diskussionen om sprogtest har vi haft tidligere. Vi har nogle sprogassesorer, der
har dedikeret deres indsat på området under forudsætningen at det var noget, vi kan bidrage
med gratis for medlemmerne.
Flere blandede sig i diskussionen og det blev blandt andet sagt, at KDA ingen omkostninger har
ved ordningen ud over en smule administration.
Kim Jensen (DMU) spurgte, hvad man har gjort for at spare penge siden sidste repræsentantskabsmøde, for forslaget om at sætte huset til salg og flytte i lejede lokaler.
Helge Hald svarede, at sælger vi huset, får vi en lejeudgift. Vi får måske 1 mio. kr. på bankbogen, men det kan vel næppe være meningen, at de penge skal spises op af et driftsmæssigt
underskud.
Knud Nielsen havde også nogle synspunkter omkring ejendommens drift og sagde at han i budgettet stort set ser de samme udgifter, man har set tidligere. Man ser ikke tegn på besparelser.
Flemming Olsson pegede også på besparelser. Han kunne ikke se meningen i at budgettere
med udgifter for udvalg, når man reelt ikke bruger de midler, der er afsat.
Poul Hørup (DSvU) kan leve med en forøgelse af kontingentet på 45 kr., men det forudsætter
nogle signaler om besparelser.
Fra DMU's side var man indstillet på at fortsætte den ekstraordinære forhøjelse, man gav for
2013 på 15 kr. til 155 kr. pr. år, men vi er ikke indstillet på at hæve kontingentet herudover.
Der fulgte herefter en lang diskussion om besparelser og muligheder, men ikke synspunkter, der
afgjort rykkede.
Der blev stillet forslag om, at spørgsmålet om betaling for sprogtest kom til særskilt afstemning.
Man stemte indledningsvis om kontingentet for 2014. Afstemningen viste 38 stemmer for og 30
imod for et kontingent på 185 kr. for 2014, hvormed forslaget blev vedtaget.
Der skulle nu stemmes om, hvorvidt der måtte tages gebyr for sprogtest.
Poul Hørup havde konstaterede, at hvis man fjernede budgettet for de udvalg, som ikke har
brugt penge i 2012, vil det give en besparelse på 70 tus. kr. altså de penge, der ledes efter.
Afstemningen viste, at der var 53 stemmer for ikke at forlange betaling for sprogtest, 15 stemte
blankt.
Punkt 6 Valg
6.1 Valg af formand:
Helge Hald meddelte, at han ikke modtog genvalg. Han fandt at han under de givne omstændigheder ikke havde lyst til at fortsætte.
DMU foreslog Hjalmar Nielsen.
Da der ikke var andre forslag, blev Hjalmar Nielsen enstemmigt valgt.
6.2 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
På valg var Palle Christensen, der modtog genvalg.
Regnar Petersen, var på valg, da han blev valgt i 2012 for 1 år. Regnar Petersen havde givet
udtryk for at være villig til genvalg, men ønskede ikke under de givne vilkår genvalg.
Poul Harrison havde på forhånd meddelt, at han ikke ønskede at blive genvalgt
Søren Pedersen meddelte, at han under de givne vilkår ikke ønskede at fortsætte,
Per Wistisen sagde, at han gjorde sig alvorlige overvejelser om også at trække sig fra bestyrelsen, men efter kraftige opfordringer indvilgede han i at fortsætte.
Der skulle altså vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.
Søren Pedersen blev kraftigt opfordret til at fortsætte, idet hans arbejde på miljøområdet
var vigtig for alle, men han fastholdt sin beslutning om ikke at genopstille.
Indstillet og valgt blev:
Jørgen Mouritzen
Michael Olesen
Henrik Rønbjerg Nielsen
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6.3 Valg af 1. og 2. suppleant.
I stedet for Hjalmar Nielsen, der var valgt som formand blev
Jacques Jonsman valgt
Ole Kobberup genvalgtes.

(NB: Henrik Rønbjerg Nielsen har efter generalforsamlingen meddelt, at han ikke ønsker at indtræde i bestyrelsen. og Jacques Jonsman er indtrådt på den vakante bestyrelsespost)

6.4 Valg af 2 revisorer, jf. § 16
På valg var medlemsrevisor Bent Holgersen og
Vistisen+Lunde Statsautoriseret Revisionsaktieselskab er på valg
der begge blev genvalgt.

Pkt. 7. Eventuelt herunder:
7.1 Uddeling af pokaler m.v.
Sportspokalen for 2013 tildeltes Niels Hvid (billede til venstre).
Regnar Petersen sagde i sin begrundelse for tildelingen, at Niels Hvid
hørte til en af de unge ballonskippere, der har opnået bemærkelsesværdige resultater. Han lod i øvrigt Niels Hvid selv fortælle. Det Niels
Hvid fortalte om flyvninger, der resulterede i en danmarksrekord i både varighed og distance har han selv beskrevet i FLYV/juni 2013 og
skal derfor ikke gengives her.
KDA-pokalen for Klubledere 2013 blev overrakt
af Per Wistisen til Erik Leander (billede til højre).
Han sagde, at pokalen tildeles en person, der
indenfor sin klubs ledelse har udrettet et stort og
uegennyttigt arbejde til bedste for klubben og dens trivsel.
Indstillingen er sket på baggrund af en opfordring fra Erik Leanders
klub, Holstebro Flyveklub.
I indstillingen hedder det, at i Holstebro Flyveklub forenes 3 forskellige
former for flyvning, svæveflyvning, flyvning med ultralet og modelflyvning. Som formand er det lykkedes Erik at drive disse 3 aktiviteter og
bringe dem tættere sammen. Siden 2012 har Erik stået for et projekt
med at renovere og modernisere klubbens gamle værksted. Erik brugte hundredvis af timer på at skaffe finansiering og på at styre det komplicerede bygningsprojekt. Det lykkedes ham at motivere mange af klubbens medlemmer, der har brugt rigtig
mange timer på byggearbejdet.
Erik har været medlem af klubben siden 1968, har været instruktør i over 40 år og flyver i dag
også som ultralet-instruktør, Du har været materielkontrollant siden 1995 og æresmedlem af
klubben blev du i 2008.
I KDA ser vi gerne en stor synergi mellem de forskellige luftsportsgrene og vi synes netop Holstebro Flyveklub er et eksempel på, at det er muligt i praksis af forene disse.
Det er derfor fuldt fortjent, at du tildeles KDA-pokalen for Klubledere 2013.
Erik Leander kvitterede med at sige, det arbejde, han har gjort, ikke er hans fortjeneste alene. Han har arbejdet med en fantastisk bestyrelse og nogle engagerede medlemmer
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Udnævnelse af nyt æresmedlem.
Helge Hald fik ordet for at udnævne et nyt æresmedlem,
Jørn Vinther.
Han sagde, at der ikke er megen grund til at begrunde,
hvorfor Jørn skal udnævnes til æresmedlem. Hans utrolige
indsats på utrolig mange områder er velkendt.
Æresmedlem Jørn Vinther og
afgående formand Helge Hald.

7.1 Eventuelt i øvrigt:
Regnar Petersen orienterede om et VM i modelflyvning, der afholdes på Herning Flyveplads i
uge 30.
Per Wistisen takkede de afgåede bestyrelsesmedlemmer for en engageret indsat i bestyrelsen.
Hjalmar Nielsen takkede for valget til formand. Han sagde, at han ser frem til arbejdet med
den (delvis nye) bestyrelse, og han ser frem til de udfordringer, der ligger.
Også Flemming Olsson takkede de bestyrelsesmedlemmer, der nu var gået af. Han sagde, at
det godt kan være, at vi er hårde som arbejdsgiver, men der betyder ikke, at vi ikke har
værdsat den store indsats, I har ydet.
Anders Madsen sluttede med at takke de afgåede bestyrelsesmedlemmer og overrakte en
vingave til hver, Han rettede en særlig tak til Helge Hald, der var trådt ind og ydet en kolossal
indsats, da Anders var sygemeldt.
Han nævnte desuden de opgaver, som Søren Pedersen har løst, og sagde, at de der nu skal
løse disse, får deres sag for. Han sagde, at de opgaver, som Søren har beskæftiget sig med,
fylder 6 flyttekasser.
Han rettede desuden en tak til de øvrige og knyttede bemærkninger til hver enkelt tak
Da der ikke var flere, der ønskede ordet, erklærede dirigenten repræsentantskabsmødet for afsluttede.
Herefter fik den afgåede formand, Helge Hald ordet. Han håbede, at fremtidige repræsentantskabsmødet vil blive kortere, og han takkede hver enkelt i bestyrtelsen for et godt samarbejde.
Vejen, den 15. august 2013
_____________________________

_____________________________

_____________________________

Referent

Dirigent

Afgående formand
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