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REFERAT fra
Kongelig Dansk Aeroklubs ekstraordinære repræsentantskabsmøde
lørdag den 22. april 2006 kl. 10.15 i KDA huset, Roskilde Lufthavn.
Tilstede var KDA’s bestyrelse samt repræsentanter fra direkte medlemmer og følgende unioner med
følgende antal stemmer:
Dansk Ballon Union
1 stemme
Dansk Hang- og Paraglider Union
6 stemmer
Dansk Motorflyver Union
10 stemmer
Dansk Svæveflyver Union
18 stemmer
Dansk Faldskærms Union
17 stemmer
Der var ikke repræsentanter fra :
Fritflyvnings-Unionen
1 stemme
Dansk Kunstflyver Union
1 stemme
Dansk Nul G Klub
1 stemme
Linestyrings-Unionen
1 stemme
RC Unionen
1 stemme
Repræsentant for direkte medlemmer:
(Valgt på formøde kl. 10.00)
Søren Pedersen
4 stemmer
Bestyrelsen for KDA har én stemme for hvert bestyrelsesmedlem
5 stemmer
Total antal mulige stemmer:
Antal stemmer tilstede:

67 stemmer
62 stemmer

KDA’s formand Aksel C. Nielsen bød velkommen. Dernæst indledte formanden
repræsentantskabsmødet med dagsordenen.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Bent Holgersen, der valgtes uden modkandidater.
Bent Holgersen konstaterede, at repræsentantskabsmødet var rettidigt og lovligt indvarslet og at
repræsentantskabsmødet var beslutningsdygtigt.
2. Ændring af vedtægterne
§14.1 første linie foreslåes ændret til:
Bestyrelsen består af en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer.
4. afsnit foreslåes ændret til:
Hvert år er 3 af bestyrelsesmedlemmerne på valg, excl. Formanden.
Forslaget blev efter kort debat enstemmigt vedtaget.

.............................
Bent Holgersen
Dirigent

.................................
Aksel C. Nielsen
Formand

22.04.2006/referat
Anders Madsen
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FORSLAG TIL
Vedtægter
for

KONGELIG DANSK AEROKLUB
Stiftet 20. Januar 1909
Vedtaget på Repræsentantskabsmødet den 22. april 2006
I kraft fra samme dato
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§1
Navn og hjemsted
Aeroklubbens navn er "Kongelig Dansk Aeroklub", forkortet KDA. (Tidligere "Det
danske aeronautiske Selskab" og "Det Kongelige Danske Aeronautiske Selskab").
KDA’s hjemsted er Roskilde.
§2
Formål
KDA´s formål er at varetage dansk flyvnings og luftsports interessser, i den
udstrækning disses udøvere gennem medlemskab eller på anden måde er tilknyttet
KDA .KDA er en landsorganisation, hvis formål er at udvikle interessen for og
fremme aeronautiske foretagender i Danmark og de videnskaber, som knytter sig
hertil.KDA er enerepræsentant i Danmark for Fédération Aeronautique
Internationale (FAI).
§3
Tilsluttede organisationer
3.1. Klubber, foreninger, sammenslutninger af sådanne og lignende (i det følgende
benævnt organisationer) kan tilsluttes KDA ved overenskomst mellem KDA og den
pågældende organisation.
KDA kan henvise en ansøgende organisation til at blive tilknyttet medlemskab af en
allerede tilknyttet organisation med nærlig sammenfaldende sportslig aktivitet.
En tilsluttet organisations love eller vedtægter må ikke være eller ved fremtidig
ændring komme i strid med KDA's vedtægter.
3.2. Samarbejde kan etableres med organisationer med tilknytning til flyvning, der
ikke udøver sportslig virksomhed som defineret af FAI, og som ikke er tilsluttet
KDA.
Bestyrelsen fastsætter reglerne for et sådant samarbejde.
3.3 Tilslutning kan ske til landsdækkende organisationer, der blandt andet har til
formål at understøtte aktiviteter, der er sammenfaldende med KDA’s formål, jvf. § 2.

§4
Medlemmer
Medlemmerne af KDA består af:
4.1. Æresmedlemmer.
Som æresmedlemmer kan udnævnes danske eller udenlandske personer efter
enstemmig vedtagelse af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
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4.2. Organisationsmedlemmer.
Som organisationsmedlemmer optages medlemmer af de organisationer, som er
tilsluttet KDA ved overenskomst, jfr. paragraf 3 pkt. 3.1.Som
organisationsmedlemmer betragtes enhver, der direkte eller indirekte gennem sin
klub har stemmeret i sin organisation.
4.3. Direkte medlemmer.
Som direkte medlem kan optages personer, der er under 18 år (juniormedlemmer),
personer over 18 år , firmaer og institutioner.
4.4. Passive medlemmer.
Som passivt medlem kan optages enhver, der gennem sit medlemskab ønsker at
støtte KDA’s ide og målsætning, men som ikke gennem sit medlemskab ønsker at
udnytte de fordele og den service, som KDA tilbyder sine medlemmer.
§5
Ophør af medlemskab
Medlemskab som direkte medlem af KDA kan ophøre ved:
5.1. Udmeldelse, der må ske skriftligt til KDA med mindst 1 måneds varsel.
5.2. Overgang til organisationsmedlemskab, jf. paragraf 4 pkt. 4.2.
Kontingentrestance udover 1 måned trods skriftligt påkrav medfører ophør af
medlemskab.
Medlemskab som organisationsmedlem ophører i henhold til bestemmelserne i den i
paragraf 3 pkt. 3.1 nævnte overenskomst.
Alle former for medlemskab kan bringes til ophør ved eksklusion, der kan besluttes
af Repræsentantskabet.
§6
Kontingent
6.1. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
6.2. Alle andre medlemmer betaler et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af
repræsentantskabet. Jf. §7 og §10.5
§7
Formandsmøde
Der afholdes møde med organisationernes formænd samt de ved sidste ordinære
repræsentantskabsmøde valgte repræsentanter for direkte medlemmer inden
udgangen af oktober måned hvert år, hvor budget og planer for det kommende år,
herunder kontingent, forelægges.
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§8
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 den service og interessevaretagelse, der efter
bestyrelsens beslutning er etableret for deres medlemsgruppe.
§9
Repræsentantskabsmøder
Repræsentantskabet er KDA's øverste myndighed.
9.1. 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.
9.2 Repræsentantskabets dirigent:
Repræsentantskabet ledes af en af repræsentantskabet valgt dirigent, der ikke behøver
at være medlem af KDA. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende afviklingen af
dagsordenen, for såvidt han ikke måtte finde anledning til at henvise en sags
behandling til repræsentantskabets afgørelse. 9.3 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.
Hver tilsluttet organisation, der ikke er i kontingentrestance, har 1 stemme for de
første indtil 100 medlemmer og 1 stemme for hver af de efterfølgende påbegyndte
100 medlemmer, opgjort efter medlemstallet den nærmeste forudgående 31.
december.
Hvis nogle medlemmer betaler reduceret kontingent, reduceres antal stemmer
tilsvarende.
b. Æresmedlemmer og Direkte medlemmer.
Denne gruppe har, for medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, 1 stemme for de
første indtil 100 medlemmer og 1 stemme for hver af de efterfølgende 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.
Direkte medlemmer har stemmeret efter 2 måneders medlemskab..
c. Bestyrelsens medlemmer har hver 1 stemme.
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d. Passive medlemmer har ikke stemmeret.
Alle spørgsmål afgøres ved simpel stemmeflerhed, jf. dog pkt. 9.4 om ændring af
vedtægter og eksklusion samt paragraf 21 om opløsning. Ved stemmelighed
bortfalder et forslag.
Afstemninger skal være skriftlige, hvis mindst én stemmeberettiget kræver det.
9.4. Ændring af vedtægter og eksklusion:
Ændring af KDA's vedtægter eller eksklusion af et medlem kræver – foruden at
mindst en tredjedel af stemmerne er repræsenteret - at beslutningen vedtages med en
majoritet på mindst to tredjedele af de afgivne stemmer.
Skulle det tilstrækkelige antal stemmer ikke være repræsenteret, indkalder bestyrelsen
til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, med mindst 6 ugers varsel. På dette
møde træffes en gyldig beslutning ved simpel stemmeflerhed uanset det
repræsenterede antal stemmer. Ved stemmelighed bortfalder et forslag.
9.5. Protokol.
Der føres protokol over repræsentantskabsmødets forløb.
Protokollen underskrives af dirigenten og den på repræsentantskabsmødet
fungerende formand og har herefter fuld beviskraft.
§ 10
Ordinære repræsentantskabsmøder
Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af april
måned.
Det indkaldes med mindst 6 ugers varsel i FLYV og ved brev til de tilsluttede
organisationer.
Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for afholdelsen.
Repræsentantskabet skal behandle følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af årsberetning.
3. Forelæggelse af årsregnskab til decharge.
4. Behandling af forslag fra medlemmerne
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen
herunder forelæggelse af budget samt godkendelse af kontingent for
indeværende år.
6. Valg.
6.1 Valg af formand
6.2 Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6.3 Valg af 2 suppleanter
6.4 Valg af 2 revisorer, jf. § 18
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7. Eventuelt
Forslag, der tilsigter at tilvejebringe en repræsentantskabsbeslutning under
dagsordenens punkt 4 skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før
repræsentantskabsmødets afholdelse.
De under dagsordenens punkt 6.3 valgte 2 suppleanter er på valg hvert år.
Kongelig Dansk Aeroklubs årsberetning, det reviderede og underskrevne regnskab
samt indkomne forslag udsendes til organisationer og kan rekvireres senest 14 dage
før afholdelse af repræsentantskabsmødet.
§ 11
Ekstraordinære repræsentantskabsmøder
Et ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når Bestyrelsen finder det
fornødent eller når repræsentanter for mindst en tredjedel af de mulige stemmer
begærer det ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med angivelse af de spørgsmål,
der ønskes behandlet.
Indkaldelse til et af repræsentanterne begæret ekstraordinært repræsentantskabsmøde
skal ske senest 6 uger efter begæringens modtagelse.
Et ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes med mindst 14 dages varsel i
FLYV eller ved anbefalet brev til de tilsluttede organisationer samt de ved sidste
ordinære repræsentantskabsmøde valgte repræsentanter for Direkte medlemmer.
Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for det ekstraordinære
repræsentantskabsmødes afholdelse og skal desuden indeholde dagsordenen med
angivelse af de spørgsmål, der giver anledning til dets afholdelse.
Stedet for afholdelsen af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde afgøres af
bestyrelsen.
§ 12
Protektor
KDA har en Protektor til hjælp i arbejdet for fremme af KDA's formål.
§ 13
Præsidium
Bestyrelsen kan vælge et præsidium til støtte for bestyrelsen i arbejdet for KDA's
formål.
Præsidiet ledes af en af bestyrelsen udpeget præsident. Medlemmer af præsidiet
udpeges af bestyrelsen.
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§ 14
Bestyrelse
Bestyrelsen er ansvarlig for gennemførelsen af den af repræsentantskabet vedtagne
politik samt forvalter KDA's formue og midler.
14.1. Bestyrelsens sammensætning:
Bestyrelsen består af en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer.
Formanden er på valg hvert andet år. Finder valget af formanden sted ved et
ekstraordinært repræsentantskabsmøde, regnes funktionstiden fra det nærmeste
forudgående ordinære repræsentantskabsmøde.
Bestyrelsesmedlemmernes valgperiode er 2 år regnet fra det ordinære
repræsentantskabsmøde.
Hvert år er 3 af bestyrelsesmedlemmerne på valg, excl. Formanden.
Bestyrelsen konstituerer sig efter repræsentantskabsmødet og vælger af sin midte en
næstformand samt fordeler funktionsområder.
14.2. Afholdelse af bestyrelsesmøder:
Bestyrelsen ledes efter en vedtaget forretningsorden..
Formanden indkalder til møderne så vidt muligt med 1 uges varsel.
14.3. Tegning og beslutningsdygtighed:
KDA forpligtes ved underskrift af bestyrelsens formand eller næstformand i forening
med endnu et bestyrelsesmedlem.
Til køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af hele bestyrelsen.
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.
§ 15
Udvalg
Bestyrelsen kan nedsætte faste og ad hoc udvalg til løsning af særlige opgaver.
I sådanne udvalg kan indvælges personer, der ikke er medlem af bestyrelsen.
Udvalgene refererer gennem det bestyrelsesmedlem, der er tilknyttet det pågældende
udvalgs sagsområde.
Udvalgene har intet politisk ansvar.
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§ 16
Generalsekretariat
Generalsekretariatet varetager KDA's daglige funktioner efter bestyrelsens
anvisninger.
Bestyrelsen ansætter en generalsekretær til at lede generalsekretariatet.
Generalsekretæren kan ansætte yderligere lønnede medarbejdere i overensstemmelse
med en af bestyrelsen godkendt organisationsplan.
Bestyrelsen kan meddele generalsekretæren og dennes medarbejdere fuldmagt over
for myndigheder, banker med videre.
Generalsekretæren og generalsekretariatets personale kan ikke modtage valg til
bestyrelsen.
§ 17
Regnskab
KDA's regnskabsår er kalenderåret.
Inden den 1. februar skal det afsluttede årsregnskab tilstilles revisorerne, der senest
den 1. marts afleverer årsregnskabet forsynet med revisionspåtegning til bestyrelsen.
Det reviderede og af bestyrelsen underskrevne årsregnskab skal være fremlagt i
generalsekretariatet til gennemsyn for medlemmerne senest 14 dage før det ordinære
repræsentantskabsmøde.
§ 18
Revision
Til at revidere bogføring, kasser og regnskab vælges på det ordinære
repræsentantskabsmøde 2 revisorer, af hvilke den ene skal være medlem af KDA,
medens den anden skal være statsautoriseret eller registreret revisor.
§ 19
Formue
KDA's formue skal altid og udelukkende tjene KDA's formål.
Kontante midler, med undtagelse af den til enhver tid nødvendige kassebeholdning,
skal altid være anbragt i et solidt pengeinstitut eller i børsnoterede obligationer.
Enhver anbringelse i obligationer eller omlægning af obligationsbeholdningen skal
godkendes af Bestyrelsen.
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§ 20
Uforudsete forhold
Indtræffer der forhold, som ikke er forudset i disse love, er bestyrelsen berettiget til
at handle efter skøn med ansvar over for repræsentantskabet.
§ 21
Opløsning
Beslutning om KDA's opløsning kan kun tages på et repræsentantskabsmøde, der er
indkaldt i den anledning.
På dette repræsentantskabsmøde, hvor mindst halvdelen af KDA's mulige stemmer
er repræsenterede, kan en beslutning om opløsning kun træffes med en majoritet på
tre fjerdedele af de afgivne stemmer.
Hvis der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal stemmer til, at en gyldig
beslutning kan træffes, indkalder Bestyrelsen til et nyt repræsentantskabsmøde.
På dette repræsentantskabsmøde kan en gyldig beslutning om opløsning træffes med
en majoritet på tre fjerdedele af de afgivne stemmer, uanset hvor mange stemmer,
der er repræsenteret.
På samme måde tages der beslutning om anvendelse af KDA's formue samt de
historiske effekter, når KDA's opløsning er vedtaget.
De historiske effekter tilfalder Danmarks Flyvemuseum og/eller Rigsarkivet. Den
kontante formue tilfalder de til KDA tilsluttede unioner.
Denne paragraf kan kun ændres efter samme beslutningsmæssige regler, som gælder
for opløsning
SLUT am 22.04.2006
Besluttet på Repræsentantskabsmødet 22.04.2002:
For unionsmedlemmer indføres to typer kontingent: Fuldt kontingent som betales af
alle luftrumsbrugere. (Elever, Piloter, Instruktører). Reduceret kontingent som
betales af alle andre unionsmedlemmer, der - efter indstilling af pågældende union og
godkendelse af KDA - ikke udnytter luftrummet fuldt ud. En sådan godkendelse
indgår som en del af unionens kontrakt med KDA.
SLUT am 22.04.2006
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REFERAT fra

Kongelig Dansk Aeroklubs ordinære repræsentantskabsmøde
lørdag den 22. april 2006 klokken 10.30 i KDA huset, Roskilde Lufthavn.
Tilstede var KDA’s bestyrelse samt repræsentanter fra direkte medlemmer og følgende unioner med
følgende antal stemmer:
Dansk Ballon Union
1 stemme
Dansk Hang- og Paraglider Union
6 stemmer
Dansk Motorflyver Union
10 stemmer
Dansk Svæveflyver Union
18 stemmer
Dansk Faldskærms Union
17 stemmer
RC Unionen
1 stemme
Der var ikke repræsentanter fra :
Fritflyvnings-Unionen
1 stemme
Dansk Kunstflyver Union
1 stemme
Dansk Nul G Klub
1 stemme
Linestyrings-Unionen
1 stemme
Repræsentant for direkte medlemmer:
(Valgt på formøde kl. 10.00)
Søren Pedersen
4 stemmer
Bestyrelsen for KDA har én stemme for hvert bestyrelsesmedlem
5 stemmer
Total antal mulige stemmer:
Antal stemmer tilstede:

67 stemmer
63 stemmer

KDA’s formand Aksel C. Nielsen bød velkommen særlig velkomst til Henrik Sandum og Per
Veignberg fra Statens Luftfartsvæsen samt Mette Schmeltz Pedersen og Kurt Danielsen.
Generalsekretær Anders Madsen nævnte at til mødet var der kommet afbud fra Michael Greve
Ahlefeldt-Laurvig Bille, B.V. Larsen og Kai Holm.
Dernæst indledte formanden repræsentantskabsmødet med dagsordenens første punkt.
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Bent Holgersen, der valgtes uden modkandidater.
Bent Holgersen konstaterede, at repræsentantskabsmødet var rettidigt og lovligt indvarslet og at
repræsentantskabsmødet var beslutningsdygtigt.
2. Aflæggelse af årsberetning ved formanden.
Formanden Aksel C Nielsen havde følgende mundtlige beretning som supplement til den udsendte
skriftlige beretning:
Jeg vil benytte lejligheden til at takke alle for et godt samarbejde i årets løb og håbe, at vi også i det
nye år fortsat har kræfter til at arbejde videre med de problemstillinger som kommer til os udefra.
Det har heldigvis vist sig, at det ved fælles hjælp er lykkedes at påvirke beslutningstagere.
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Specielt Dansk Svæveflyver Union skal have tak for den store indsats som ydes i relation til EASAregulering og deltagelsen i Europe Air Sports aktiviterne.
Jeg vil særligt takke bestyrelsen for samarbejdet og for det engagement I har udvist i årets løb. En
stor tak til KDA´s medarbejdere for en altid imødekommende og engageret indsats.
Dirigenten åbnede herefter for kommentarer til beretningen.
Jørn Winther: Bemærkede at Dansk Ballon Union også deltager i Rådet for Større Flyvesikkerhed,
hvilket ikke fremgik af årsberetningen. Generalsekretæren beklagede fejlen, som hermed burde
være rettet fremover.
Niels Jensen: Årsberetningen viser tydeligt at der er brug for flere resourcer til KDA fremover.
Jørgen Holsøe: Undrede sig over optimismen kommer fra og nævnte at unionens navn fremover
bør rettes til RC-Unionen på medlemsoversigten.
Per Veingberg: Redegjorde for forventningerne til EASA og samarbejdet med SLV. Forordning
1592 burde dække området. EASA startede i 2003 og mente endvidere at artikel 10 i forordning
1592 giver mulighed for dispensation og udvides nu med regulering af FCL. Der er endvidere
forskellig opfattelse af medical krav. Det er et åbent spørgsmål om hvornår er et luftfartøj
”complex” og mente at 5700 kg og 9 personer er et stort fly. SLV har bekymring for den
foreliggende definition af fractional ownership – da aktionærer i et luftfartselskab derved ville få
specielle rettigheder for anvendelse af selskabets fly. Per Veignberg afsluttede med at redegøre for
EASA´s management board´s beslutningsprincip – her har hvert land én stemme, hvilket gav
anledning til lidt bekymring. Men det har været et spændende år for SLV.
Per Wistisen: Var helt enig med Per Veignberg om redegørelsen af EASA´s opgaver etc.
Jens Feldborg: Mente at lempeligere medical krav er ønskeligt og realistisk, men at ICAO´s
standard for uddannelse ikke skal lempes med de kommende nye regler.
KDA har brug for al mulig hjælp til håndtering af luftrumsproblematikker fremover og afsluttede
med at fortælle at DSvU indtil nu nok har brugt ½ mill. kr. på aktiv deltagelse i dialog om nye
regler.
Claus Rose Andresen: Det er katastrofalt at luftsporten har så ringe vilkår I HUR-området, og
DFU vil meget gerne deltage I arbejdet for at sikre luftsporten bedre vilkår, og nævnte at DFU´s
nye generalsekretær Jan Nielsen gerne deltager aktivt i dette arbejde.
Der var ikke yderligere bemærkninger til årsberetningen, som herefter blev godkendt af
repræsentantskabet.
3. Forelæggelse af årsregnskab til decharge.
Generalsekretæren startede gennemgangen af KDA´s årsregnskab med en kort gennemgang af
regnskabet for KDA Service ApS efterfulgt af regnskabstal i Kongelig Dansk Aeroklub.
KDA Service Aps regnskabet har været præget af vækst i omsætningen i butikken, men desværre et
vigende salg af annoncer og abonnementer til FLYV, hvilket har påvirket regnskabet i negativ
retning.
KDA har desværre ikke kunnet få tilskud fra undervisningsministeriet i lighed med de tidligere år,
idet reglerne for tildeling af konsulenttilskud er blevet ændret – dette har resulteret i en manko på
ca. 45.000 kr., som mangler på indtægtssiden. Udgifter til mødeaktiviteter i år 2005 har været ca.
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35.000 kr. større end 2004. Kontingenter til henholdsvis EAS, FAI og Friluftsrådet er steget i alt kr.
16.000.
Regnskabets resultat er et underskud på kr. 38.512 i KDA og kr. 62.318 i KDA Service ApS.
(Omsætningen i butikken i førte kvartal i 2006 viser en yderligere stigning, hvorfor
generalsekretæren mener, at året 2006 burde kunne afsluttes med overskud.) Egenkapitalen udgør
herefter i alt kroner 928.319. Jubilæumsfonden udgør kroner 149.061.
Resultat anses for tilfredsstillende efter forholdene. Årsregnskabet for KDA blev herefter godkendt
og decharge givet.
4. Behandling af forslag fra medlemmerne.
Der var ikke indkommet forslag til behandling.
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen herunder forelæggelse af budget samt godkendelse af
kontingent for indeværende år.
Forelæggelse af budget: Budgettet for år 2006 var blevet behandlet og accepteret af alle unioner på
formandsmødet i efteråret. Generalsekretæren redegjorde kort for udgifter og indtægter. Budgettet
bygger på et justeret (pristalsreguleret) kontingent og justeret pris på Flyv.
En enig bestyrelse foreslår derfor følgende kontingentstruktur. Beløb er incl. moms.:
KDA KONTINGENT

2005

2006

Direkte medlemmer, aktive incl. FLYV

Kr. 570,00

Kr. 585,00

Direkte medlemmer, passive incl. FLYV

Kr. 520,00

Kr. 550,00

Direkte medlemmer, juniorer incl. FLYV

Kr. 395,00

Kr. 385,00

Direkte medlemmer, firma incl. FLYV

Kr. 655,00

Kr. 675,00

Æresmedlemmer (3 stk.) incl. FLYV

Kr. 0,00

Kr. 0,00

Unionsmedlemmer fuldt kont.

Kr. 90,00

Kr. 95,00

Unionsmedlemmer reduceret kont.

Kr. 40,00

Kr. 45,00

FLYV

2005

2006

Pris pr. år

Pris pr. nr.

Pris pr. år

Pris pr. nr.

DSvU, DMU

Kr. 305,00

Kr. 25,42

Kr. 312,50

Kr. 26,04

RC-DK, DBu, DKFU, DFU, DDU,
CLU, FFU.

Kr. 358,00

Kr. 29,83

Kr. 375,00

Kr. 31,25

Abonnement

Kr. 450,00

Kr. 37,50

Kr. 475,00

Kr. 39,58

Løssalg på museer o.l.

Kr. 540,00

Kr. 45,00

Kr. 540,00

Kr. 45,00

KDA vil foretage opkrævningen for FLYV direkte hos medlemmerne fra RC-DK, DBu, DKFU,
DFU, DDU, CLU og FFU.
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SPORTSLICENSER
Vejledende pris/unionspris. Alle medlemmer.

2005

2006

Kr. 130,00/100,00

Kr. 130,00

Dirigenten satte forslaget til afstemning. Det blev enstemmigt vedtaget.
6. Valg
6.1 Valg af formand for bestyrelsen
Aksel C Nielsen blev valgt uden modkandidater for en ny periode.
6.2 Valg af bestyrelsesmedlemmer
Til bestyrelsen opstillede Søren Pedersen, Niels Jensen, Niels-Christian Levin Hansen og Vagn
Jensen genopstillede. Søren Pedersen, Niels Christian Levin Hansen og Vagn Jensen blev valgt til
bestyrelsen.
6.3 Valg af 2 suppleanter
Niels Jensen blev valgt som 1. suppleant for en periode på to år.
6.4 Valg af 2 revisorer jf. § 18
Som medlemsrevisor genvalgtes Bent Holgersen med akklamation uden modkandidat og som
revisor blev registreret revisor Bent Madsen, Frederiksberg genvalgt.
7. Status på perspektivplan
Formand Aksel C. Nielsen redegjorde for status på perspektivplanen og i bilag 1 ses formandens
præsentation.
Claus Rose Andresen: Mente at perspektivplanen er blevet overhalet indenom, men at dette ikke
er et statisk dokument – men et dokument som løbende bør opdateres.
Aksel C. Nielsen: Understregede at det er nødvendigt med en tæt dialog om perspektivplanen, men
at denne nu foreligger i en version som der tages udgangspunkt i.
Per Wistisen: Mindede om at Danmarks Idræts Forbund i mange henseender har været behjælpelig
med forskellige problemstillinger – og at DIF måske også i relation til KDA kunne være en hjælp.
V. Eggers: Danmarks Tekniske Universitet kan være en god samarbejdspartner når der tales om
landsplanlægning af flyvepladser.
8. Eventuelt
Intet.
Klubpokalen
Formanden overrakte SAS-pokalen for klubledere for år 2005 til Kurt Danielsen fra FF66 (Farum
Faldskærms Klub af 1966) med tak for den store indsats i forbindelse med opstart af
faldskærmssporten i Danmark.
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Kurt Danielsen var overrasket over at den skulle gå til ham, men satte pris på dette og takkede for
pokalen.
Sportspokal
Formanden overrakte KDA’s Sportspokal for år 2005 til Mette Schmeltz Pedersen, Dansk
Svæveflyver Union. Mette Schmeltz Pedersen opnåede ved VM i svæveflyvning for kvinder en
guldmedalje, hvilket er den bedste placering i svæveflyvning for kvinder.
Dirigenten sluttede repræsentantskabsmødet kl. 13.00.
Formanden takkede dirigenten og forsamlingen.

.............................

.................................

Bent Holgersen

Aksel C. Nielsen

Dirigent

Formand
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Fokusområder
Med udgangspunkt i Perspektivplanen er
følgende fokusområder udvalgt






Luftrum
Miljø
Kommunikation
Uddannelse
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Luftrum
 Problemformulering
 Den danske luftrumsinddeling er opstået i tidens løb, med
baggrund i luftfartsloven, og som følge af
sikkerhedsmæssige, militære, kommercielle og ICAO krav og
overvejelser.
 Det bør undersøges om disse krav og overvejelser stadig
står mål med den moderne luftfarts krav, og om der findes
områder, der kan gøres mindre restriktive.

 Problemløsning
 Der defineres områder, hvor airsport og privatflyvning kan
finde sted under friere forhold.

Luftrum
 Handlingsplan
 Ad hoc gruppe er nedsat til udarbejdelse af
forslag.
 Tidshorisont fastsættes.
 Forslag konkretiserer model, der fremlægges for
SLV
 Informationsniveau fastlægges.
 Samarbejdspartnere kontaktes,
for eksempel KZ&V og DULFU.
 Opstille budget.
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Miljø
 Problemformulering
 Muligheder for ar dyrke airsport og privatflyvning
reduceres fortsat på grund af miljørestriktioner,
der er pålagt flyvepladser.
 Der findes ikke alternative muligheder for at dyrke
disse fritidsaktiviteter i Danmark.
 Elitetræning finder sted i udlandet
 Der eksisterer fortsat fordomme omkring
flyvningens påvirkning på dyreliv og
støjforurening.

Miljø
 Problemløsning
 Der skal udarbejdes en ”landsflyvepladsplan”, der
tilgodeser aktuelle og fremtidige behov.
 Rettigheder og placeringer skal tinglyses og
fremgå af regionsplanlægning.
 Der etableres en stående kommission med
medlemmer fra KDA og miljøministeriet.
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Miljø
 Handlingsplan
 Udarbejde status på flyvepladsernes restriktioner,
historik samt restriktioner indført sidste 20 år.
 Opgørelse over nedlagte flyvepladser sidste 20 år.
 Kontakte Miljøministeriet om tidligere møde ang.
revision af bekendtgørelse om støjmålinger.
 Afholde miljøseminar for KDA miljøorganisation for
at opruste til den nye regions- og kredsinddeling.

Miljø
 Handlingsplan
 Afholde KDA AVIATION CONFERENCE med
deltagelse af repræsentanter fra alle der har
interesse i aviation
(koncept under udarbejdelse).
 Informationsniveau fastlægges
 Tidshorisont fastlægges
 Opstille budget
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Kommunikation
 Problemformulering
 KDAs budskaber når ikke ud til unionernes
medlemmer
 Oplagstal daler
 Annonceindtægter svigter
 Der mangler jævnligt ledere i FLYV
 Stofmængden ikke tilstrækkeligt unionsrelateret
 KDA sætter ikke ”dagsordenen” i FLYV
 Produktionstiden er for lang
 Der mangler journalistisk stof
 FLYVs stof er registrerende

Kommunikation
 Problemløsning
 Tilføre flere journalistiske ressourcer
 Skabe link mellem FLYV, Nyhedsbrev og
hjemmeside
 Formulere ”programpolitik” for FLYV
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Kommunikation
 Handlingsplan







Kontakte ”unionsblade”
”Ansætte” freelancer
Fastlægge arbejdsrutiner
Fastlægge samarbejdspartnere
Fastsætte tidshorisont
Fastlægge budget

Uddannelse
 Problemformulering
Pilotuddannelse for kostbar
Der mangler frivillige klubinstruktører til DMU
Der kører paralleluddannelser i unionerne
Vedligeholdelse/udarbejdelse af
undervisningsmateriel og manualer er
ressourcekrævende
 Nye bestemmelser afventes
 Manglende aktiviteter i.f.m. certificering som klub
”flyveskole”
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Uddannelse
 Handlingsplan
 Skal udarbejdes
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Kongelig Dansk Aeroklub

Medlems- og stemmeopgørelse
Direkte medlemmer
Aktive
Passive
Æresmedl.
Firma
Direkte medlemmer
Unionsmedlemmer
DBU
DBU, reduceret
DBU, total
DHPU
DHPU, reduceret
DHPU, total
DFU
DFU, reduceret
DFU, total
DKFU
DKFU, total
DMU
DMU, total
Dansk Nul G Klub
Dansk Nul G Klub, total
DSVU
DSVU, total
FFU, reduceret
FFU, total
CLU, reduceret
CLU, total
RC Unionen, reduceret
RC Unionen, total
Bestyrelsen
Bestyrelsen, total
I ALT

Medlemmer
264
28
3
28
323

Værdi
264
28
3
28
323

53
35
88
304
598
902
776
1.902
2.678
25
25
957
957
10
10
1.776
1.776
65
65
54
54
150
150

53
16
69
304
266
570
776
845
1.621
25
25
957
957
10
10
1.776
1.776
29
29
24
24
67
67

7.028

Stemmer

4

1

6

17
1
10
1
18
1
1
1
5
67

Hver tilsluttet organisation, der ikke er i kontingentrestance, har 1 stemme for de
første indtil 100 medlemmer og 1 stemme for hver af de efterfølgende påbegyndte
100 medlemmer, opgjort efter medlemstallet den nærmeste forudgående 31.
december. Hvis nogle medlemmer betaler reduceret kontingent, reduceres antal
stemmer tilsvarende (40/90).

Medlemsopgørelse 2005.xls, Opgørelse

