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Referat fra

KDA’s ordinære
repræsentantskabsmøde
29. september 2o18 i KDA-huset
Repræsenterede med stemmeret:
Dansk Ballon Union (100 medlemmer): 2 stemmer
Dansk
Repræsenterede med
stemmeret

:

Dansk Ballon Union (100 medlemmer): 2 stemmer
Dansk Faldskærms Union
Dansk Hanggliding og Paragliding Union (500 medlemmer): 5 stemmer
Dansk Luftsports Union (959 medlemmer): 10 stemmer
Dansk Svæveflyver Union (1350 medlemmer): 14 stemmer
Modelflyvning Danmark (3300 medlemmer): 10 stemmer
Direkte medlemmer: 1 stemme
I alt 50 stemmer til stede ved Repræsentantskabsmødet.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.

:

Formanden Hjalmar Nielsen (HN) bød velkommen til mødet og foreslog
at Jørgen Gram (JG), Haderslev blev valgt som dirigent.
Der var ikke andre forslag, JG blev valgt med akklamation.
Peter Eriksen (PE) blev foreslået som referent, og blev valgt uden
modkandidater.
Dirigenten konstaterede at indbydelsen til Repræsentantskabsmødet
var rettidigt udsendt til Unionerne, samt at materialet til mødet også
rettidigt var udsendt.
Derimod konstaterede Dirigenten at indbydelsen til
Repræsentantskabsmødet ikke, som vedtægterne kræver det, var
offentliggjort på KDAs hjemmeside 6 uger før mødets afholdelse.
Invitationen var først senere blevet publiceret her.
Efter en kort diskussion besluttede forsamling at de ingen indvendinger
havde mod lovligheden af mødet.
Et spørgsmål om Dansk Luftfarts Unions (DLU) medlemstal blev herefter
rejst. I det udleverede materiale var DLU noteret for 959 medlemmer,
som giver 10 stemmer på mødet. Medlemstallet skal opgøres per 1/7,
og der var tvivl om de 959 medlemmer reelt var medlem af DLU den
1/7.
DLU havde i 3. kvartal betalt kontingent for 959 medlemmer.
Efter nogen diskussion blev det besluttet at acceptere at DLU
figurerede med 959 medlemmer og derfor havde 10 stemmer på
mødet.

2. Aflæggelse af
årsberetning.

:

Formanden aflagde den mundlige beretning:
Så er der gået endnu et år, og vi runder afholdelsen af KDA
repræsentantskabsmøde nummer 1o9.
Årsberetningen er udsendt til alle Unioner og interesserede, samtidig
med, at den er lagt på KDAs hjemmeside. Det er bestyrelsens
årsberetning, og den skulle gerne vise årets gang i KDA og ligeledes
inspirere til tanker og ideer, der kan fremme luftsportens betingelser i
Danmark bedst muligt.
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Det er min femte mundtlige beretning.
Jeg vil bede om en kort pause i stilhed, til ære for vores protektor Hans
Kongelige Højhed Prins Henrik af Danmark, der afgik ved døden den
13. februar i år.
Siden 2o13 og nu fem år frem, har Kongelig Dansk Aeroklub været i
flere forandringsprocesser. Først i en retablering, fra en periode hvor
det var svært at få enderne til at nå sammen og sikre den daglige
drift. Senere, et generalsekretærskifte og da alt var kommet på skinner
igen, skabtes ideer for et ændret og mere rationaliseret Kongelig
Dansk Aeroklub, uden generalsekretær til at gennemføre den daglige
drift.
Disse forandringsprocesser har været store og grundlæggende, ikke
mindst fordi det var vigtigt at skabe et så bredt grundlag som muligt,
trods det, at der var forskelle i stemmeflertallet og medlemsflertallet.
Senest rejste vores generalsekretær tidligere end ventet, hvilket
kastede dagligdagen ud i endnu en væsentlig forandring.
Fra årsberetningen 2o17 sagde jeg:
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.
Det er denne øvelse, der er sat i gang. Vi har nået de store linjer. Nu
kommer så de detaljer, som også blev nævnt sidste år under
repræsentantskabsmødet.
- Vi er opmærksomme på en del detaljer, som kan strømlines
bedre.
- Vi er opmærksomme på, at der til stadighed skal være
opmærksomhed på tilpasning.
- Vi er indstillet på, at skabe den organisation, der er behov for.
Og som I vil se senere på repræsentantskabsmødet, har vi beregnet et
forslag til en væsentligt lavere kontingentstruktur for det kommende år.
Der har i indeværende periode ikke været behov for en samlet indsats
fra KDAs side, repræsenterende flere unioner. Men, det er ikke
ensbetydende med, at behovet ikke er der, kun, at det ikke er der for
tiden.
Vedrørende fornyelse af sportslicencer, så er det opfattelsen, at det
virker efter hensigten. Der er en beskrivelse på hjemmesiden og de
enkelte medlemsunioner har mulighed for at udstede sportslicencer.
Det bør fremover være sådan, at sportslicencer betales til egen union,
som så afregner årligt med KDA.
Der er min opfattelse, at de er blevet udstedt senest efter et døgn fra
henvendelsen. Jeg har kun fået positive tilbagemeldinger.
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KDA Huset bliver ikke anvendt så meget mere. Det var årsagen til, at et
salgsarbejde blev igangsat i foråret. Der har været flere kontakter, og
en der blev til noget. Der har været en vis tilbageholdenhed overfor et
køb, idet der har været store udgifter til Københavns Lufthavne til
grundleje samt ejendomsskatter med videre, inden man kunne gå ind i
huset. Vi er godt tilfredse med, at huset nu kommer videre i gode
hænder hos Aeropartner, der overtager huset på mandag.
Uddelegeringen af opgaver til unionerne gør, at KDA ikke længere har
hovedopgaven at samle og løse luftsportens opgaver. Opgaven, at
fordele modtaget kommunikation til medlemsunionerne, er en
væsentlig opgave for KDA i fremtiden. Netop det, at KDA var en
central del af luftsporten, det er nu lagt ud til at være et
fællesanliggende, hvor både KDA og unionerne har en opgave med
at formidle dagens status indenfor luftrummet og mulighederne til
hinanden.
Og droner skal I også lige høre lidt om igen i år. De skal også og vil
også være der i fremtiden. Jeg er forbavset over så mange områder
de kan finde anvendelse indenfor. Der er mange tusinde aktive
droneflyvere nu. Områderne de finder anvendelse indenfor vil absolut
stige, og teknologien vil udvikles kraftigt. Udfordringen for os er, at de
anvender de samme luftlag som alle andre og også luftsportens
udøvere.
Og lidt om bestyrelsen.
For en gangs skyld har vi holdt samme bestyrelse i hele perioden. Det
er frivilligt arbejde, og ikke alle har kunnet være med hver gang, men
vi har nået de opgaver vi har stillet os, og de er nået i enighed.
Vi har, for mit vedkommende for første gang, afholdt SKYPE møder.
Det bør afprøves mere, så er jeg overbevist om, at der er gode
muligheder der fremover.
Vi anvender Office 365 for erhverv, som er stillet gratis til rådighed af
Microsoft for foreninger. Det var noget Tonny Henriksen fik sat gratis i
værk for os.
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, hvor vi fortsat skal ændre og finjustere arbejdsformen i KDAs
dagligdag.
Jeg vil gerne sige tak til alle for årets indsats. Det være sig eksterne
hjælpere, mødedeltagere, Unioner, tidligere generalsekretær og
bestyrelse.
Det er min, og jeg oplever også, at det er den samlede bestyrelses
holdning, at vi har klaret opgaven og løst de fleste opgaver på en
fornuftig måde, uden mærkbare gener for medlemmerne.
Jeg har oplevet meget og mødt mange dygtige luftsportsfolk, der gør
hvad de kan for at udvikle luftsporten og sikkerheden under
uddannelsen og udøvelsen. Jeg har mødt mange folk fra mange
forskellige unioner og prøvet eller oplevet hvorledes den udøves.
Seneste år har jeg sprunget i faldskærm to gange. Jeg er ikke på
noget punkt i tvivl om, at luftsporten i Danmark i dag er i de bedste
hænder i de forskellige unioner.
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Jeg ser, at der fortsat er behov for udvikling og kvalitet indenfor vores
områder. Arbejde og samarbejde vil der fortsat blive sat større og
større krav til. Luftrummet og adgangen til det vil fortsat være i kapløb
med kommercielle interesser samt miljøhensyn.
Jeg oplever, at der stadig er behov for, at luftsporten og mulighederne
indenfor alle grenene eller disciplinerne bliver mere synlige for de
yngre, således at vi sikrer stadig tilgang og udvikling samt generel
interesse for luftsportsområdet.
Jeg er meget interesseret i, at dette arbejde bliver bedst muligt.
Jeg har behov for at begrænse mine arbejdsområder.
Af denne årsag vil jeg gerne stoppe som formand for Kongelig Dansk
Aeroklub til repræsentantskabsmødet her i dag. Jeg håber alt det
bedste for KDA og unionerne fremover. Jeg ser frem til et fortsat godt
samarbejde og vil ønske jer alle god vind fremover, hver med jeres
luftsportsområde.
Tak for 5 ½ gode og spændende år som formand for KDA.
Beretningen blev taget til efterretning af mødet. Der var ingen
spørgsmål.
3. Forelæggelse af sidste års :
regnskab til decharge,
samt orientering om
indeværende års
driftsmæssige resultat.

Formanden fremlagde regnskabet for 2017, som var udsendt får
mødet.
Det blev bemærket at Regnskabet ikke var underskrevet af bestyrelsen
og revisoren. Formanden redegjorde for forløbet, og de
tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen bekræftede at
regnskabet var behandlet og godkendt af bestyrelsen. Der forelå en
erklæring fra revisoren, men denne var heller ikke underskrevet.
Regnskabet blev herefter godkendt under forudsætning af at
bestyrelsen bringer underskrifterne i orden.
Flemming Olsson, DFU gjorde opmærksom på at pengene fra salg af
huset skal investeres på en måde så de er sikre, f.eks. i to banker,
hvilket bestyrelsen var enige i.
Formanden redegjorde herefter for indeværende år. Udgifter ligger
under det budgetterede og indtægterne ligger næsten på budgettet
efter medlemsfremgangen i DLU. Der var derfor ingen ændringer til
forventningerne for 2018 resultatet.

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

Ingen forslag modtaget.
Ingen forslag fra bestyrelsen.
Kommende års budget:
Budgettet var fremsendt før mødet (se vedhæftede) og blev
gennemgået.
Flemming Olsson havde et spørgsmål til Note 4, Andre Udgifter
Formanden redegjorde for posten. Det er første år uden KDA-huset, så
der er nogen usikkerhed om visse poster, f.eks. udgifter til møder, men
bestyrelsen er overbevist om at det samlede udgiftsniveau er
tilstrækkeligt til KDAs drift.
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I henhold til vedtægterne skal der ikke stemmes om budgettet.
Forslag kontingent 2o19:
- Direkte medlemmer 500kr
- Firmamedlemmer 750kr
- Unionsmedlemmer 60 kr
- Medlemmer af Modelflyvning Danmark 12 kr
Kontingentet blev enstemmigt vedtaget.
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

Valg af formand:
Formanden genopstillede ikke. Der var ikke inden mødet opstillet
kandidater.
Dennis Werenskiold, DFU blev foreslået, og herefter valgt med
akklamation.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var Agnete Kähler, som ikke genopstillede, Per Horn som
genopstiller og Peter Eriksen som genopstiller.
Derudover skal der findes en afløser for Dennis Werenskiold.
DHPU opstillede Steen Poulsen
DFU opstillede Jens Pedersen
Alle 4 blev valgt med akklamation, Jens Pedersen for 1 år.
Valg af Suppleanter til bestyrelsen
På valg var Søren Egebjerg Pedersen, som ikke genopstillede og Jens
Pedersen, som var blevet valgt til bestyrelsen
DSvU opstillede Jørgen Legind Hansen, DLU opstillede Hjalmar Nielsen.
Begge blev valgt med akklamation, Jørgen Legind som 1. suppleant.
Bestyrelsen består herefter af:
Dennis Werenskiold, formand
Michael Olesen
Per Horn
Mads Leth
Peter Eriksen
Steen Poulsen
Jens Pedersen
Suppleanter:
Jørgen Legind Hansen (1.)
Hjalmar Nielsen (2.)
Interne revisor
Bent Holgersen blev genvalgt
Ekstern revisor
Vistisen og Lunde blev genvalgt
Jan Andersen takkede Hjalmar Nielsen for hans store indsats gennem 5
år som formand, og der var en gavekurv til Hjalmar fra bestyrelsen.

7. Eventuelt

:

Jan Andersen, DBU, spurgte i forbindelse med salget af KDA-huset
hvad der ville ske med biblioteket.
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PE redegjorde for bestyrelsens plan. Mange løsninger havde været
forsøgt, men der var endnu ikke fundet nogen som ville overtage
biblioteket, og det begyndte at tynde ud i mulighederne. Hvis der ikke
findes en løsning, ville de gamle tidsskrifter blive smidt ud, men
samlingen af FLYV vil blive bevaret. Bøgerne vil blive pakket ned og
opmagasineret
Alle KDAs medlemmer opfordres til at hjælpe med at finde en bedre
løsning en nedpakning.
Der er ryddet op i resten af KDAs effekter, og mange gamle bilag og
referater er smidt ud. Resten, herunder protokoller og nyere regnskaber
og bilag, pokaler, malerier og gaver er pakket ned. Det opbevares hos
DSvU.
KDAs adresse bliver i fremtiden hos DHPU i Idrættens Hus.
Jan spurgte også til de etablerede kompetencenetværk, og ville vide
om ser snart skete noget.
Der var enighed om at de skulle formaliseres. For luftrum er der to
spørgsmål som bør tages op, Dronerne og situationen omkring
lægehelikopterne, hvor der er forholdsvis mange nearmisses.
Rolfsted flyveplads, som er under pres p.g.a. planer om ny bebygelse,
blev også nævnt som et område.
Michael Olesen får til opgave at aktivere netværkene.
Allan Feld, MDK, spurgte hvordan de i fremtiden skal forny FAI
sportslicenser.
Hjalmar Nielsen svarede at han også i fremtiden ville forny MDAs
Sportslicenser. De andre unioner gør det selv.
Allan bemærkede at MDK også kunne gøre det, hvis det var ønsket.
8. Pokaler.

:

Klubpokalen blev tildelt faldskærmsklubben.dk, som har investeret i et
nyt stort fly for at effektivisere klubbens drift.
Sportspokalen blev tildelt Rasmus Ørskov, som i 2018 blev
verdensmester i svæveflyvning i Klubklassen.

Afslutning

:

Dirigenten gav herefter ordet til Hjalmar Nielsen, som takkede deltagerne for deltagelse i mødet, og afsluttede Repræsentantskabsmødet.

________________________
Jørgen Gram, Dirigent

__________________________
Hjalmar Nielsen, formand
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