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1. :

Forplejning vil foregå under mødet, vand, kaffe etc.
Der vil blive holdt nødvendige kortere pauser.
Velkomst v/Hjalmar
Hvorledes vil møderne blive gennemført:
Deltagere i dagens møde, nye? – Se ovenfor.
Rækkefølge i dagsordenen vil eventuelt blive ændret.
Opsamling fra tidligere:
Referat: Der var ingen kommentarer til det udstedte referat fra seneste møde.
Regnskab: Der var et spørgsmål fra sidste møde omkring bogføring af ”Lejeværdi af egne
lokaler”
Hjalmar oplyste at det var sådan, at det var blevet gjort i mange år. Men der var selvfølgelig
intet til hinder for, at man ændrede praksis.
Der var ingen kommentarer til punktet i øvrigt.
Medlemmer af KDA efter den 1. juli 2o17: Hjalmar spurgte til den tidligere annoncerede
udmeldelse fra DSvU. Peter oplyste at den ikke var sendt.
Andet: Intet

2.

Vision:
KDAs vision er:
Et Danmark hvor der er plads til luftsport og fritidsflyvning forankret i KDA gennem fællesskab, faglighed og samarbejde.
For at få det til at blive en helhed, er det nødvendigt at:
Forstå medlemmernes interesse
Skabe forståelse for hinanden
Synliggøre KDAs arbejde ift. medlemmernes interesse
Sikre optimale forhold for luftsport & fritidsflyvningen i Danmark.
Hjalmar oplyste, at punktet kun er til orientering. Det blev ikke gennemgået eller kommenteret.

3.

Bilag vedrørende KDA arbejdsopgaver og eventuel generalsekretærkontrakt (hni):
Gennemgang & kommentarer?
Hjalmar oplyste, at det bedste han har kunnet finde i sine materialer, var seneste stillingsopslag
og jobbeskrivelse omkring generalsekretærposten. Der var ingen spørgsmål eller andet til
materialet.
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4.

Forslag fra DSvU (PE):
Forslaget er vedlagt som bilag 3. Peter Eriksen tilføjede, at forslaget deles af DULFU og DFU. Han
havde desuden dags dato modtaget en mail fra DHPU, hvori de også tilkendegav deres støtte til
forslaget.
Henning Romme efterlyste en uddybning af tankerne bag. Han synes, at det ligger langt fra det
oprindelige forslag, som blev fremlagt på repræsentantskabsmødet. Han ønskede en uddybning
af hvilke opgaver KDA skal løse, hvem der skal løse dem og noget omkring økonomien.
Peter Eriksen meddelte, at der efter forslagsstillernes mening slet ikke er nogen opgaver, som skal
løses af KDA.
Hans Havsager gjorde opmærksom på, at det ikke er nogen detailplan. Det er blot et overordnet
forslag til hvordan strukturen skal være i KDA.
Peter Eriksen fremviste derefter en PowerPoint med en oversigt over opgaver, som de kunne
tænkes løst.
Oversigten er vedlagt som bilag 4. Et flueben indikerer at KDA involveres, mens et X indikerer at
opgaven tænkes løst decentralt. Peter Eriksen anslår at de opgaver som involverer KDA svarer til
mellem 1/3 og 1/2 mandeår.
Kontingent til KDA skal dække denne udgift, samt diverse udgifter til de udvalg som etableres.
Der var bred enighed om, at oversigten gav et tydeligt billede af tankerne og i øvrigt var i tråd
med det som tidligere er tilkendegivet.
Henning Romme mente stadig der mangler noget omkring økonomi. Hvor er det der skal spares,
hvor meget kan der reelt spares o.s.v. Han mente at der reelt er tale om en nedlæggelse af KDA.
Et KDA uden ansatte betyder efter hans mening, at al ekspertise og beredskab forsvinder. Han
stillede stadig spørgsmålstegn ved de reelle besparelser i forslaget. Et salg af huset vil medføre
huslejeudgifter andetsteds.
Hans Havsager gjorde opmærksom på, at det jo var et resultat af en beslutning på
repræsentantskabsmødet. En beslutning som også blev bakket op at KDA´s bestyrelse.
Udgangspunktet var det daværende forslag, som var udarbejdet af DSvU m.fl.
Han synes at KDA på alle tre møder udelukkende har prøvet at forsvare og bevare den
nuværende struktur.
Han efterlyste i stedet forslag/initiativer fra bestyrelsens side.
Bent Daugaard gjorde opmærksom på, at i gennem de 20 år han havde været medlem af KDA
og bestyrelsesmedlem i Kalundborg Flyveklub, aldrig havde hørt nogen enkeltmedlemmer
beklage sig over kontingentet til KDA. Derimod var der langt større interesse for kontingentet til
unionen.
Her er langt større muligheder for besparelser, rationaliseringer og synergieffekter ved et tættere
centralt samarbejde omkring administrationen. Et synspunkt som han tror deles af de fleste
sjællandske svæveflyveklubber. Han mente medlemmerne skulle spørges om, hvilken vej de
ønskede at gå. Mere centralt samarbejde eller mere decentralisering. Først der kunne man være
sikker på at have mandatet på plads.
Her afbryd Peter Eriksen og understregede, at han var den eneste som kunne udtale sig på
svæveflyvernes vegne. Han meddelte herefter, at hvis det var holdningen hos referenten, så var
han ikke uvildig. Så han så ingen grund til fortsat at deltage og forlod herefter mødet.
Kim Larsen tilkendegav herefter, at han heller ikke mente, at man som referent samtidigt kunne
have en rolle som KDA´s anden repræsentant og fremføre holdninger, der ikke var afstemt med
sin union (DSvU), hvilket medførte at Bent Daugaard afstod fra at færdiggøre sit indlæg.
Hjalmar tog herefter ordet og fortalte, at han egentligt ikke helt forstod, hvad unionerne havde
forventet de senere år. KDA har haft nogle meget hårde år og økonomisk gået betydeligt ned i
omsætning. Det har ikke været muligt at gøre alt hvad man gerne ville, så hurtigt som man gerne
ville, ud fra de økonomiske og menneskelige ressourcer der har været til rådighed.
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Hans Havsager ønskede ikke at indgå i en sådan diskussion. Han mente at man skulle nøjes med
at forholde sig til fremtiden og det forslag som forelå.
Forslaget er det som stillerene har tænkt sig gennemført. Så det er enten det, eller at KDA dør af
sig selv på anden vis.
Hjalmar mente at man blot flyttede udgifterne fra et KDA kontingent ud på de enkelte
unionskontorer.
Hans tror ikke, at det vil medføre væsentligt større udgifter hos de enkelte unioner. Her vil der
primært blive brugt frivillig ulønnet arbejdskraft.
5.

Forslag fra andre:
Forslag og tilhørende konklusion fra Henning Romme er vedlagt som bilag 5.
Henning gennemgik første del af forslaget (Hvor kan man spare …), som indeholder en
gennemgang af KDA´s opgaver og udgifter.
Han prioriterede at den reelle udgift til KDA-Huset i 2015 blot var kr. 258,00 incl. vedligeholdelse.
Det vil være svært at gøre billigere.
Henning nævnte også, at myndigheder som f.eks. TBST ikke ønskede at kommunikere med enkelt
unioner, men foretrak af kommunikationen gik via KDA.
Hans Havsager mente denne opfattelse var direkte forkert.
Henning fortsatte med sin konklusion.
Lars Kildholt tilkendegav at han var 100 % enig i konklusionen. Han mente også, at der ikke var
nogen besparelser overhovedet. Opgaverne skulle løses alligevel og han var af den opfattelse at
de administrative opgaver vil blive løst af lønnet arbejdskraft i de større unioner. Dertil kom udgifter
til lokaleleje ved møder.
Henning gennemgik slutteligt anden del (Et styrket KDA til gavn…..) som indeholder en række
muligheder for at øge KDA´s aktiviteter og indtægter, bl.a. via DIF.
Her fulgte en kort debat omkring dobbeltmedlemskab samt volumenkrav til medlemskab af DIF.
Tonny Henriksen præciserede, at det eneste nordiske luftsportsforbund, som ikke samtidig er
medlem af det nationale idrætsforbund er Danmark.
De tre unioner som nu er medlemmer af DIF ville ikke kunne blive det i dag. Simpelthen fordi de
ikke er store nok (målt på medlemstal).
Men alle tilkendegav, at et samlet DIF medlemskab via KDA ville være ønskeligt. Hans Havsager
mente dog, at der tidligere var regnet på det. Han mente konklusionen havde været, at der
sammenlagt blev færre penge udbetalt fra DIF, hvis KDA indtrådte som medlem i stedet for. Han
prioriterede i øvrigt, at en ændret struktur i KDA ikke er til hinder for at der arbejdes i den retning.
Herefter fulgte en stribe korte indlæg omkring ejendommen. Hvorvidt den kunne sælges med
lejere, om de havde ret til erstatning ved opsigelse m.m.
Kim Larsen indskød, at KDA ikke var sat i verden for at drive udlejningsvirksomhed. Hvis det giver
mening af have huset, ”so be it”, men hvis det ikke giver mening, så bør den sælges.
Der var enighed om, at emnet måtte vente til der var vedtaget et forslag til den fremtidige
struktur.
Kim Larsen synes i øvrigt at økonomi fylder for meget i diskussionen. Efter hans opfattelse handler
det om at bruge pengene rigtigt i forhold til de opgaver som skal løses. Hvis de løses bedst i
unionerne, så skal de placeres der. Medfører det så besparelser er det fint. Men udgangspunktet
skal være at få dem løst bedst muligt og ikke nødvendigvis billigst muligt.
Henning Romme gav udtryk for en bekymring omkring medlemmernes villighed til frivilligt arbejde.
Det er som regel de samme mennesker hver gang. De kan nemt blive overbebyrdede og miste
gejsten. Desuden har de størst interesse i deres egen union. En ansat generalsekretær har
derimod interesse og viden på tværs af unionerne til gavn for alle. Det er vigtigt at tænke på alle
unioner, både store og små.
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Poul Nielsen erklærede sig enig med Henning Romme og Lars Kildholt. Han er også meget
bekymret for at beredskabet går tabt. Desuden må det være en klar fordel, at have en neutral
person, som kan tale på alles vegne og på tværs af unionerne.
6.

Andre punkter modtaget fra mødedeltagere:
Intet.

7.

Opsamling og eventuelle aftaler til kommende formandsmøde den 28. januar 2o17:
Som samlet afslutning og konklusion sagde formanden, at de forslag der måtte fremkomme ville
blive fremlagt på formandsmødet den 28. januar 2o17.

Roskilde, den 1o. januar 2o17
Referent:

Tillæg X, Y & Z:
X.

Mødeplan

Lørdag, den 28. januar 2o17
Lørdag, den 16. september 2o17

:
:

Formandsmøde i KDA, klokken 13:oo  16:oo
Repræsentantskabsmøde i KDA-Huset, klokken 13:oo  16:oo.
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