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BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub
Dato
Sted
Fremmødt

: 18. august 2o16, klokken 16:oo 2o:oo
: KDA-huset, Roskilde
: Hjalmar Nielsen, formand (HNi)
Palle J. Christensen (PJC)
Henning Romme (HRo)
Bonni Kryger (BKr)
Michael Olesen (MIO)

Afbud

: Lisette Bertelsen (Lib)
Per Wistisen (PEW)

Referent

: Generalsekretær Tonny Henriksen (TH)

Referat:
o.

:

Forplejning vil foregå efter mødet. Der vil blive nødvendige kortere pauser.
Der serveres vand, kaffe etc. under mødet.

1.

:

Referat fra forrige møde til underskrift:
Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende.

2.

:

Siden sidst: Formanden
Bestyrelsen, medlemmer.
Michael Krogh har trukket sig fra bestyrelsen. 1. suppleanten ønskede ikke at
indtræde, og 2. suppleanten ønskede ikke at deltage i dagens møde.
Den aftalte, af formanden udførte, stikprøvekontrol på bilag er udført. Der er kontrolleret 4 x 1o bilag, al bogføring og regnskab er udført tilfredsstillende.
Der er gennemført 2 arbejdsdage i KDA huset.
Niels Christian Levin indstillet til FAI Board af KDA´s bestyrelse.
Formandens adgang til KDA´s konti hos Danske Bank: HNI har fået de
nødvendige adgange.

3.

:

Siden sidst: Generalsekretæren
Unionsmøde TBST: Der var en god tone under mødet, og det er fortsat et godt
forum at kommunikere med myndighederne i. TBST sætter pris på at samlet forum
for luftsporten.
FAI Active Member, Heraklon: Blandt andet fremtidens konkurrenceformer var til
debat.
Forberedelse & NCM Arlanda: Der er udarbejdet dagsorden for Nordic
Coordination Meeting. Det er vigtigt at de nordiske lande afstemmer deres
holdninger til aktuelle emner i forhold til FAI og EAS/EASA dagsordenen.
Airspace Infringment møde London: Generalsekretæren og Operativ flyveleder
fra Roskilde Tower deltog i mødet. Der er afrapportering under udarbejdelse.
Danmark er meget langt foran UK med dialog mellem brugere og ATC. Londons
luftrum er håbløst for VFR flyvning.
KDA Sprogskole, 3 aftener sprogtest med 1o elever.
Luftrumsmøde med DHPU, Naviair og KDA. Drageflyver og hangglidere ønsker at
kunne flyve i luftsportsområderne på Sjælland uden brug af radio. Sagen ligger
for tiden hos Trafik – og Byggestyrelsen.
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Havariefterforskning: Faldskærm, ultralette og hangglider og paraglider er ikke
omfattet af EASA loven. Derfor er der nedsat en gruppe som gennem KDA vil
lave en aftale med Politiet om hvorledes der skal gives adgang til havaristeder.
4.

:

Uddannelse i KDA regi:
Opsamling: Det ser ud til at vi udsætter førstkommende møde, da der hen over
sommeren ikke er kommet så meget nyt, at det retfærdiggør at samles i Roskilde.

5.

:

Luftsportens dag:
Opsamling: Det er en repræsentantskabsbeslutning fra 2o14 som er i gang med
at blive gennemført. HNi har lavet udkast til plakat og folder til arrangementet.

6.

:

FLYV:
Hvilke aftaler er der tidligere indgået ifm. overdragelsen af Flyv.
Der mangler at få lavet skriftlige aftaler omkring brugen af varemærket FLYV,
men dette bliver snarest rettet.

7.

:

Særlige mål for kommende år:
MO oplæg: Opsamling.
Strategi-weekend - tid sted, indhold og pris. MO har fået et tilbud fra SASRadisson i Odense på en konferencepakke. 1.61o Kr. på enkeltværelse.
Christopher Furlan har givet tilbud på 3.ooo Kr. for 3 stk. 4 timers workshop.
Vi arbejder med lørdag formiddag – søndag formiddag i en weekend i november 2o16. Vi sigter på 12.-13. november 2o16.
MO efterlyser at få oprettet en mailadresse: bestyrelsen@kda.dk med forward til
bestyrelsesmedlemmernes egen mailkonto. TH kontakter Little Green Orange og
får det lavet.

8.

:

Økonomi:
Regnskab 2o15 (er udsendt til bestyrelsen tidligere): Den interne revisor udtrykte
tilfredshed med regnskabet.
Opdatering 2o16 v/TH: Der er penge i kassen og vi ligger fornuftigt i forhold til
budgettet.
Budget 2o17: Medlemstallene er så vidt muligt aktuelle. Der bør være penge til at
generalsekretæren kan køre ud til klubberne og repræsentere KDA.

9.

:

Fonde m.v. hos KDA:
Hvad er der & hvad er det?: Vi har en fond: Enkefonden som er en rigtig fond.
Uddannelsesfonden og jubilæumsfonden er blot separate bankkonti som står med
bestemte formål, derfor indgår de ikke i KDA´s regnskab. Det er små beløb som der
er tale om.

10. :

Forslag til tiltag til at udvide KDA forretningsområder:
Biludlejning. Der er allerede aftaler med SIXT og Europcars om billeje i EKRK. Derfor
går vi ikke videre med det område.
Forsikringer. Vi håber på at der kommet et nyt tilbud fra Forsikringsmæglerne i
Roskilde Lufthavn.
Andet: Det blev foreslået at KDA overtager registrering af fly og forestå teoriprøver til svæveflyvning, PPL-A, LAPL, ballon og UL. Der ses på området.

11. :

Pokaler 2o16:
SAS pokalen: Lau Laursen er indstillet af DBU
Sportspokalen: Vi forventer at der kommer en indstilling til sportspokalen.
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Æresdiplom: Ingen kandidat i år.
12. :

13. :

14. :

Repræsentantskabsmøde 2o16 valg:
Valg til bestyrelsen 2o16:
Formand Hjalmar Nielsen
: Formand på valg hvert år.
Modtager genvalg.
Palle J. Christensen
: Valgt for 2 år i 2o15.
Bonni Kryger.
: Valgt for 2 år i 2o15.
Michael Olesen
: Valgt for 2 år i 2o15.
Henning Romme.
: På valg for 2 år i 2o16.
Modtager genvalg
Vacant
: På valg for 2 år i 2o16.
Lisette Bertelsen
: Indtrådt i bestyrelsen. Er derfor på valg i 2o16.
Modtager ikke genvalg. Allan Feldt stilles i forslag. Christoffer Mundt forespørges.
1. suppleant
: Ny findes. Christian Mundt er i forslag
2. suppleant
: Ny findes. Hans Havsager er i forslag
Revisor
: Bent Holgersen
Revisor suppleant
: Bent Esbensen, KZ&V
Ekstern revisor
: Vistisen og Lunde
:
Forespørgsel er færdig og rundsendt til Unionerne. HNI
Mødetidspunkter: Bestyrelse, repræsentantskab. (Forslag: 1o  12:3o & 13  16)
Forslag til dirigent- Bent Holgersen. Bent Holgersen har sagt ja.
Evt. forslag fra bestyrelsen til beslutning på repræsentantskabsmødet.
Der udarbejdes et forslag til Rep. Fra bestyrelsen visende intentioner m.v. for
kommende periode.
Evt. modtagne forslag fra medlemmer og bestyrelsens holdning hertil.
Der er indkommet et forslag fra svæveflyverne og faldskærmsspringerne om at nedsætte et budgetudvalg med det formål at udarbejde et væsentligt reduceret budget for 2o18 (ikke over 15o.ooo Kr. excl. kontingenter til EAS og FAI)
Andet:
Udvalgenes kommissorium gennemgang: Ikke behandlet- (Kan eventuelt vente
til efter repræsentantskabsmødet).
Ændringer i bemanding (Poul Harrison ønsker at stoppe). Ny findes efter Rep.
Nyt fra udvalgene (kort)
Forretningsudvalget
Miljø og Flyvepladsudvalg
Teknikudvalg
Uddannelsesudvalget
Kommunikationsudvalget
Luftrumsudvalg

15. :

:
:
:
:

IAB
IAB
Der skal findes en afløser for Paul Harrison
Næste møde er tirsdag, den 2o. september kl. 12-15 i
KDA-Huset
: IAB
: Der er en igangværende dialog med hangglidere og
NAVIAIR
: Jørn Vinther er aktiv.
:

Rulemakinggruppen
Andet
KDA Huset:
Indbrud. Der var indbrud hen over sommeren, og der blev stjålet head-set og solbriller fra Aeropartner.
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Andet: Al udendørs træværk er behandlet, repareret og malet. Der er isat to nye
indvendige glasdøre. Taget er inspiceret, der er renset nedløbsrør og fuget rundt
om ventilationshætterne. Der er repareret og malet væg i biblioteket efter spor
af skimmelsvamp (et gammelt angreb). Huset er i god stand.
16. :

Runde bestyrelsesmedlemmerne:
:
Michael Olesen (MIO)
: IAB
Henning Romme (HRo)
: Udtrykte skuffelse over forslaget som er nævnt i pkt. 12
Bonni Kryger (BKr)
: Udtrykte skuffelse over forslaget som er nævnt i pkt. 12
Palle J. Christensen (PJC)
: Udtrykte skuffelse over forslaget som er nævnt i pkt. 12
:

17. :

Eventuelt:
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Roskilde den 18. august 2o16
Tonny Henriksen, referent:
Godkendt den:

2o16

Hjalmar Nielsen

Per Wistisen

Michael Olesen

Henning Romme

Bonni Kryger

Palle J. Christensen

Lisette Bertelsen

Tillæg X, Y & Z:
X.

Mødeplan KDA repræsentation
9. & 1o. september 2o16
15. september 2o16
11. oktober – 16. oktober
1. november 2o16

Y.

NCM, Arlanda, (HT, HNi)
Branchepanelet for luftfart (TH)
FAI 11o. General Conference (HNI, TH)
Branchepanelet for luftfart (TH)

:
:
:
:
:
:

Bestyrelsesmøde i KDA, klokken 16:oo 2o:oo i KDA-huset.
Bestyrelsesmøde i KDA, klokken 1o:oo  12:3o.
Repræsentantskabsmøde i KDA-Huset, klokken 13:oo  16:oo.
Bestyrelsesmøde i KDA, klokken 16:oo  kort møde.
KDA bestyrelsesseminar

Mødeplan bestyrelsen
Torsdag, 18. august 2o16
Lørdag, 17. september 2o16
Lørdag, 17. september 2o16
Lørdag, 17. september 2o16
XXX

Z.

:
:
:
:
:
:
:

Vigtige datoer:
Mandag, 5. september 2o16
Mandag, 21. november
2o16
Mandag, 16. januar 2o17
Mandag, 1o. april 2o17
11. juni 2o17

: Rådet for Større Flyvesikkerhed, KDA Huset
: Rådet for Større Flyvesikkerhed, KDA Huset
: Rådet for Større Flyvesikkerhed, KDA Huset
: Rådet for Større Flyvesikkerhed, generalforsamling, KDA Huset
: Flyvningens dag/Luftsportens dag 2o17
:
:
:
:
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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….
Enkefonden

Rep. Tek. Museum
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KOMMUNIKATIONSUDVALG
Udvalgsmedlemmer:
Se den aktuelle organisationsplan.
Kommissorium:
Opgave:
Udvalgets primære opgave er at sikre kommunikationen fra KDA.
Udvalget kan fungere som sparringspartner med FLYV’s redaktør i det omfang der skønnes
at være behov for det.
Udvalget fører tilsyn med varemærket FLYV.
Udvalget skal medvirke til at bibringe offentlige myndigheder forståelse for luftsportens
behov.
Udvalget skal i ønsket omfang bistå de tilsluttede medlemsorganisationer i relation til
pressen.
Udvalget kan formulere uddannelsesbehov og -ønsker inden for området.
Udvalget skal sikre at KDA’s hjemmeside til enhver tid er præsentabel som KDA’s vindue til
den elektroniske verden.
Udvalget kan træffe afgørelse om brug af andre sociale medier til at gøre opmærksom
på KDA’s eksistens.
Ansvar/kompetence:
Udvalget refererer via sin formand til KDA’s bestyrelse
Udvalget holder kontakt til relevante myndigheder og organisationer, samt repræsenterer KDA i
interne og eksterne forhandlinger om bestemmelser vedrørende tekniske installationer, dog kan
generalsekretæren i samråd med udvalgets formand behandle sager af mere lokalpræget
karakter og mindre vidtrækkende betydning.
Forhandlingsoplæg, der indebærer væsentlige ændringer i eksisterende regelsæt og/eller
politikker, forelægges KDA’s bestyrelse til godkendelse.
Udvalget udarbejder i givet fald fornødne handlingsplaner på området.
Udvalget er budgetansvarlig for sit eget område og udarbejder budgetforslag m.
bemærkninger inden den 1. august vedrørende næste års budget.
Udvalget udarbejder inden den 1. august oplæg til KDA’s årsberetning gældende fra senest
afholdte repræsentantskabsmøde.
Udvalget kan fastlægge egen forretningsorden og kan nedsætte ad hoc udvalg efter behov.
Udvalget udarbejder budgetforslag inden den 1. august vedrørende næste års budget.
Udvalget er budgetansvarlig for sit eget område og udarbejder oplæg til KDA’s årsberetning
inden den 1. august.
Organisation: Udvalgets formand og medlemmer udpeges af KDA’s bestyrelse
Medlemsorganisationerne kan på opfordring fra KDA’s bestyrelse indstille personer til medlem af
udvalget.
Forretningsorden:
Udvalget fastlægger egen forretningsorden og kan nedsætte ad hoc udvalg efter behov.
Udvalgsformanden indkalder udvalget til møde efter behov, dog mindst 1 gang om året.
Udvalgets sammensætning dokumenteres i KDA’s driftshåndbog
Ad hoc udvalgs sammensætning kan dokumenteres i KDA’s driftshåndbog
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LUFTRUMSUDVALG
Udvalgsmedlemmer:
Se den aktuelle organisationsplan

Kommissorium:
Opgave:
Udvalgets primære opgave er
at varetage KDA's og de tilsluttede organisationers interesser vedrørende luftrum - bortset
fra miljø relaterede spørgsmål,
at varetage KDA's politik på området, der omfatter, men ikke er begrænset til,
flyvesikkerhed og forhold omkring luftrum.
at bibringe offentlige myndigheder forståelse for flyvningens behov for den nødvendige
plads i luftrummet, samt
at få tilvejebragt så gode og hensigtsmæssige regler som muligt for lufttrafikken, herunder
materielle krav til brugerne.
Udvalget varetager KDA's interesser i Europe Air Sports.
Udvalget kan formulere uddannelsesbehov og -ønsker indenfor området.
Ansvar/kompetence:
Udvalget holder kontakt til relevante myndigheder og organisationer, samt repræsenterer KDA i
interne og eksterne forhandlinger, idet dog generalsekretæren i samråd med det ansvarlige
udvalgsmedlem behandler sager med mere lokalpræget karakter og mindre vidtrækkende
betydning.
Forhandlingsoplæg, der indebærer væsentlige ændringer i eksisterende regelsæt og/eller
politikker, forelægges KDA's bestyrelse til godkendelse.
Udvalget kan fastlægge egen forretningsorden og kan nedsætte ad hoc udvalg efter behov.
Udvalget udarbejder budgetforslag inden den 1. august vedrørende næste års budget.
Udvalget er budgetansvarlig for sit eget område og udarbejder oplæg til KDA's årsberetning
inden den 1. august.
Organisation:
Udvalgets formand udpeges af KDA's bestyrelse. Medlemmer af udvalget kan udpeges af KDA’s
bestyrelse.
Herudover består udvalget af et antal medlemmer udpeget af KDA's bestyrelse efter indstilling
fra unionerne.
Funktionsperioden er 2 år, således at halvdelen af medlemmerne afgår i lige år og halvdelen af
medlemmerne afgår i ulige år.
Udvalgets sammensætning dokumenteres i KDA’s driftshåndbog
Ad hoc udvalgs sammensætning kan dokumenteres i KDA’s driftshåndbog
KDA's sekretariat yder sekretærbistand.

MILJØ- og FLYVEPLADSUDVALG
Udvalgsmedlemmer:
Se aktuel organisationsplan
Kommissorium: Mission:
At varetage KDA’s og medlemsorganisationers interesse på miljøområdet, herunder
Aktivt arbejde for, luftsport og fritidsflyvnings muligheder for at udøve deres aktivitet forbedres.
At synliggøre luftsport og fritidsflyvning overfor omverdenen, herunder, naboer, interesseorganisationer og myndigheder.
Støtte organisationerne i deres eget arbejde, for at opnå større accept i forhold til naboer, interesseorganisationer og myndigheder.
Bibringe offentlige myndigheder og samfundet som sådant forståelse for luftsport og fritidsflyvnings behov.
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Bidrage med erfaringer og ideer til arrangementer til støtte for miljøarbejde, både indenfor og udenfor luftsport og fritidsflyvning.
Være sparringspartner for medlemsorganisationer, i forbindelse med miljøarbejde.
Udvalget skal bistå medlemmer, i sager af miljømæssig karakter.
Vision:
Udvalgets vision er at arbejde for at fjerne den negative særbehandling luftsport og
fritidsflyvning ofte bliver udsat for.
Udvalgets vision er at luftsportens og fritidsflyvningens udfoldelsesmuligheder skal forbedres, og
dermed sidestilles med andre former for fritidsaktiviteter i naturen.
Udvalgets vision er igennem egne arrangementer eller i samarbejde med andre at synliggøre
luftsport og fritidsflyvning.
Udvalget kan formulere uddannelsesbehov og -ønsker indenfor området.
Organisation:
Udvalgets formand og medlemmer udpeges af KDA’s bestyrelse Medlemsorganisationerne kan
på opfordring fra KDA’s bestyrelse indstille personer til medlem af udvalget.
Udvalgets sammensætning dokumenteres på www.kda.dk under Driftshåndbog.
Ad hoc udvalgs sammensætning dokumenteres på www.kda.dk under Driftshåndbog. KDA’s
sekretariat yder sekretærbistand.

RULEMAKING - ARBEJDSGRUPPE
Udvalgsmedlemmer:
Se aktuel organisationsplan

Kommissorium:

SPORTSUDVALG
Udvalgsmedlemmer:
Se aktuel organisationsplan

Kommissorium:
Mission:
Konsolidere KDA’s position som Danmarks luftsportsorganisation.
At varetage KDA’s medlemsorganisationers interesser på sports- og konkurrenceområdet,
herunder
støtte medlemsorganisationerne i deres arbejde for at fremme luftsport
medvirke til at tiltrække internationale luftsportsbegivenheder til Danmark
i nødvendigt omfang og efter anmodning at yde støtte til medlemsorganisationer under
internationale og nationale konkurrencer
være sparringspartner for medlemsorganisationer i forbindelse med dopingsager der opstår i FAI regi.
Udvalget skal medvirke til at bibringe offentlige myndigheder og samfundet som sådant
forståelse for luftsportens behov.
Udvalget skal være opmærksomt på lovgivningsmæssige forhold m.m., der kan øve indflydelse
på medlemsorganisationernes muligheder for udøvelse af luftsports- og konkurrenceaktiviteter.
Vision:
Udvalget vil aktivt prøve at skærpe interessen for det sportslige element i
medlemsorganisationer, der ikke har nogen særlig tradition herfor.
Udvalget vil, hvis anmodet herom, i samarbejde med relevante medlemsorganisationer,
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organisere luftsportskonkurrencer, herunder nationale såvel som internationale mesterskaber
under FAI.
Udvalget kan formulere uddannelsesbehov og -ønsker inden for området, herunder uddannelse
af dommere, stewarder m.v.
Organisation:
Udvalget ledes af en formand, og det tilstræbes at denne er bestyrelsesmedlem i KDA.

SPORTSUDVALG
Medlemmer vælges af udvalgets formand på grundlag af medlemmets interesser og
kompetencer eller efter indstilling fra en medlemsorganisation, idet det tilstræbes, at alle
organisationers særlige interesser kan varetages af udvalget.
Udvalget kan uddelegere opgaver der relaterer sig til luftsport og konkurrencer til
medlemsorganisationerne efter nærmere aftale, herunder godkendelse af rekorder i. h.t. FAI’s
bestemmelser.
Medlemmernes funktionstid er 2 år, således at halvdelen af medlemmerne afgår i lige år og
halvdelen af medlemmerne afgår i ulige år. Såfremt der ikke er fremsat forslag/ønske om
udskiftning, kan udvalget fortsætte med uændret medlemssammensætning.
KDA’s sekretariat yder sekretariatsbistand.
Ansvar/kompetence:
Udvalget refererer via sin formand til KDA’s bestyrelse
Udvalget holder kontakt til relevante myndigheder og organisationer, samt repræsenterer KDA i
interne og eksterne forhandlinger om luftsport/konkurrenceforhold, idet dog generalsekretæren i
samråd med udvalgets formand behandler sager af mere lokalpræget karakter og mindre
vidtrækkende betydning.
Udvalget skal træffe afgørelse i sager der måtte opstå omkring medlemsorganisationernes
administration af uddelegerede opgaver, herunder evt. godkendelser af rekorder m.v.
Udvalgets afgørelser kan indbringes for FAI til endelig afgørelse.
Forhandlingsoplæg, der indebærer væsentlige ændringer i eksisterende regelsæt og/eller
politikker, forelægges KDA’s bestyrelse til godkendelse.
Udvalget udarbejder i givet fald fornødne handlingsplaner på området.
Udvalget er budgetansvarlig for sit eget område og udarbejder budgetforslag m.
bemærkninger inden den 1. juli vedrørende næste års budget.
Udvalget udarbejder inden den 15. august oplæg til KDA’s årsberetning gældende fra senest
afholdte repræsentantskabsmøde.
Forretningsorden:
Udvalget fastlægger egen forretningsorden og kan nedsætte ad hoc udvalg efter behov.
Udvalgsformanden indkalder udvalget til møde efter behov, dog mindst 1 gang om året.
Udvalgets sammensætning dokumenteres på www.kda.dk
Ad hoc udvalgs sammensætning dokumenteres på www.kda.dk

TEKNIKUDVALG
Udvalgsmedlemmer:
Se aktuel organisationsplan

Kommissorium:
Mission:
Udvalgets mission er
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at varetage KDA's og de tilsluttede organisationers interesser vedrørende teknik og teknologier - bortset fra miljø relaterede spørgsmål,
at varetage KDA's politik på området, der omfatter, men ikke er begrænset til,
tekniske egenskaber til fly, instrumenter, radio- og navigationsudstyr.
at bibringe offentlige myndigheder forståelse for tekniske aspekter af instrumentering og
teknik, herunder især de begrænsninger som følger af mindre luftfartøjers vægt og energibegrænsninger, samt
at få tilvejebragt så gode og hensigtsmæssige regler som muligt om installation og vedligehold af materiel.
Vision:
Udvalget vil aktivt opsøge og vurdere nye teknologiske landvindinger og præsentere dem for
de medlemsorganisationer der skønnes at have interesse heri.
Udvalget vil, hvis anmodet herom, i samarbejde med relevante medlemsorganisationer, i muligt
omfang foretage afprøvning af ny teknologi og rapportere tilbage herom.
Udvalget kan formulere uddannelsesbehov og -ønsker inden for området.
Organisation:
Udvalget ledes af en formand, og det tilstræbes at denne er bestyrelsesmedlem i KDA.
Medlemmer vælges af udvalgets formand på grundlag af medlemmets interesser og
kompetencer eller efter indstilling fra en medlemsorganisation, idet det tilstræbes, at alle
organisationers særlige interesser kan varetages af udvalget.
Medlemmernes funktionstid er 2 år, således at halvdelen af medlemmerne afgår i lige år og
halvdelen af medlemmerne afgår i ulige år. Såfremt der ikke er fremsat forslag/ønske om
udskiftning, kan udvalget fortsætte med uændret medlemssammensætning.
KDA’s sekretariat yder sekretariatsbistand.

UDDANNELSESUDVALG
Udvalgsmedlemmer:
Se aktuel organisationsplan
Netundervisningsarbejdsgruppe:
Tonny Henriksen, KDA (tovholder)
Michael Kristensen, DSvU
Sverre Eplov, DSvU

Approved Training Organisation – (ATO) arbejdsgruppe
Tonny Henriksen, KDA (tovholder)
Ole Gellert Andersen
Henning Romme, DMU

Jørn Vinther, DBu
Michael Kristensen, DSvU

Kommissorium:
Opgave:
Udvalgets primære opgave er at gennemføre KDA’s uddannelsesvirksomhed. Udvalget
varetager KDA’s interesser i forhold til myndigheder og organisationer.
Udvalget kan formulere uddannelsesbehov og -ønsker inden for området.
Ansvar/kompetence:
Udvalget holder kontakt til myndigheder og organisationer og repræsenterer KDA i interne og
eksterne forhandlinger, idet dog generalsekretæren i samråd med det ansvarlige
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bestyrelsesmedlem behandler sager med mere lokalpræget karakter og mindre vidtrækkende
betydning.

UDDANNELSESUDVALG
Forhandlingsoplæg, der indebære væsentlige ændringer i eksisterende regelsæt og/eller
politikker, forelægges KDA's bestyrelse til godkendelse.
Udvalget udarbejder fornødne handlingsplaner på området.
Udvalget kan fastlægge egen forretningsorden og kan nedsætte ad hoc udvalg efter behov.
Udvalget udarbejder forslag til årlige uddannelsesplaner og budget inden den 1. september.
Udvalget er budgetansvarlig for eget område og udarbejder oplæg til KDA’s årsberetning inden
den 1. februar.
Organisation:
Udvalgets formand udpeges af KDA’s bestyrelse. Medlemmer af udvalget kan udpeges af KDA’s
bestyrelse.
Herudover består udvalget af et antal medlemmer udpeget af KDA’s bestyrelse efter indstilling
fra unionerne.
Funktionstiden er 2 år således at halvdelen af medlemmerne afgår i lige år og halvdelen af
medlemmerne afgår i ulige år.
Udvalgets sammensætning dokumenteres på www.kda.dk
Ad hoc udvalgs sammensætning dokumenteres på www.kda.dk
Redaktionsudvalget for flyvehåndbogen er et underudvalg af uddannelsesudvalget og refererer
via koordinatoren til udvalgets formand.
KDA's sekretariat yder sekretariatsbistand.
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