19. september 2o15 afholdtes

KDA’s ekstraordinære repræsentantskabsmøde
i KDA-huset i Roskilde klokken 13:oo – 13:45
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent
Rune Balle blev af bestyrelsen foreslået som dirigent.

2.

Redegørelse for stemmetal.

3.

Vedtægtsændringer
3.1 Baggrund for vedtægtsændringerne:

Forslag til ændring af vedtægternes §8.3 vedrørende stemmetildeling m.v.
Nuværende tekst:
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. Hver tilsluttet organisation, der ikke er i kontingentrestance, har 1 stemme pr.
påbegyndte 1oo medlemmer, opgjort efter medlemstallet på organisationens nærmeste
forudgående generalforsamling / repræsentantskabsmøde. Hvis nogle medlemmer efter
særlig aftale betaler reduceret kontingent, reduceres antal stemmer tilsvarende.
b. Æresmedlemmer og Direkte medlemmer. Denne gruppe har, for medlemmer, der ikke er i
kontingentrestance, 1 stemme pr. påbegyndte 1oo 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.
Forslag til ændring af tekst:
8.3
Stemmeret og afstemninger:
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I. På repræsentantskabsmødet udøves stemmeretten ved repræsentant(er).
II. Repræsentanten(erne) stemmer med det antal stemmer, organisationen eller
medlemsgruppen er berettiget til.

III. Regler for tildeling af stemmer:
a. Organisationer:
Hver tilsluttet organisation, der ikke er i kontingentrestance, har 1 stemme pr. påbegyndt 1oo
medlemmer som via organisationen betaler KDA kontingent, opgjort den 1. juli forud for
repræsentantskabsmødet.

b. Hvis nogle medlemmer efter særlig aftale betaler reduceret kontingent, reduceres
antal stemmer tilsvarende.

c. Æresmedlemmer og Direkte medlemmer:
Denne gruppe har, for medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, 1 stemme pr. påbegyndt
1oo medlemmer som betaler KDA kontingent, opgjort to måneder forud for
repræsentantskabsmødet.
Repræsentanten(erne) for denne medlemsgruppe vælges på et møde umiddelbart forud for
repræsentantskabsmødet, ved simpel stemmeflerhed, blandt de fremmødte fra denne
gruppe.
4. Eventuelt.
1. Valg af dirigent.
Rune Balle blev valgt som dirigent.
2. Redegørelse for stemmetal
KDA´s formand redegjorde for stemmetallene.
Per Horn DULFU meddelte, at de var 588 medlemmer ved seneste generalforsamling og
ikke 464 som angivet i den blå kolonne i bilaget. Dette blev rettet for mødet gik videre.
Flemming Olsson DFU mente, at der gik lidt købmandsskab i det, når man bare kan sige
hvor mange medlemmer unionerne har. Er der ikke en kontrol af de tal som opgives?
Formanden: Nej – KDA har igen medlemslister, så vi er nødt til at tage de oplysninger vi
modtager for pålydende.
Der blev endvidere valgt to stemmetællere: Allan Feldt (MDK) og Christoffer Mundt (DBU)
Følgende stemmer blev opgjort:
Direkte medlemmer

2

Dansk Ballonunion
Dansk Hanggliding og Paragliding Union (ikke til stede)
Dansk Faldskærms Union

1
3
8

Dansk Kunstflyver Union (ikke til stede)
Dansk Motorflyver Union

1
11

Dansk Ultralet Flyver Union
Dansk Svæveflyver Union
Modelflyvning Danmark

6
15
7

Copenhagen Suborbitals (ikke til stede)
KZ & Veteranfly Klubben

1
3
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Total, antal stemmer

58

Heraf til stede var 53 stemmer. Der kræves 2/3 af de afgivne stemmer til en
vedtægtsændring. Det er så 35,3 = 36 stemmer for.
3. Redegørelse for det fremsatte ændringsforslag
KDA´s formand, Hjalmar Nielsen redegjorde for baggrunden for det fremsatte forslag:
Formanden:
Det er med baggrund i en henvendelse fra Hans Havsager, som har skrevet at
afstemningerne i KDA ikke helt følger retningslinjerne i vedtægterne. Derfor ønsker KDA at
ændre vedtægterne, således at stemmerne nu følger kontingentindbetalingerne.
Derved kan en union ikke få flere stemmer, end der er indbetalt KDA kontingent for.
Per Horn, DULFU: DULFU mener at ændringsforslaget udemokratisk og går derfor imod
den foreslåede ændring af vedtægterne. 175 DULFU medlemmer indbetaler deres KDA
kontingent gennem andre unioner, f.eks. DSvU/DMU – og som følge deraf overgiver
DULFU deres stemmer til de andre unioner. Derfor vil disse DULFU medlemmer kunne
komme i en situation hvor deres stemmer i andre unioner, vil risikere at kunne gå direkte
imod DULFUs interesser.
Poul Hørup DSvU: DSvU er en af DULFUs kontingentmodtagere, og det er vi glade for.
Men vi kan godt se at det ikke er helt retfærdigt, at vi får deres stemmer. Jeg synes ikke
at forslaget er helt gennemarbejdet.
Formanden: Vi mener at det er uretfærdigt hvis man kan få to stemmer for et
kontingent. Så må det enkelte medlem give besked om, hvem der skal forvalte den
KDA-stemme som kontingentet giver ret til. Det kommer ikke KDA ved, hvad unionerne
gør med medlemmernes stemmer.
Christoffer Mundt DBU: mener, at det bliver uretfærdigt hvis et kontingent giver flere
stemmer.
Jacques Jonsman afg. bestyrelsesmedlem: Det er meget enkelt. Et kontingent giver en´
stemme. Det er demokrati. Vil man gøre sin stemme gældende igennem to unioner, så
kan man bare betalt to gange fuldt KDA kontingent igennem hver sin union. Så dyrt er et
KDA kontingent heller ikke.
Per Horn DULFU: Redegjorde for tidlige praksis, hvor man ikke kunne være
dobbeltmedlem af KDA, og KDAs forvaltning af stemmetallene og stemmerne. Det er
derfor, at man efter 7 års praksis nu ændrer vedtægterne. Men det kommer til at gå ud
over DULFUs medlemmer, som betaler kontingent igennem andre unioner. I fremtiden vil
det blive et endnu større problem, efter som flere medlemmer kommer til at indbetale
kontingent gennem andre unioner. DULFU mener at vedtægtsændringen giver en mere
teknokratisk end demokratisk løsning. KDA burde have et EDB-system, som kunne holde
styr på hvem der var KDA medlem i hvilke unioner. Dobbeltmedlemsskabet blev afskaffet
mens Hans Havsager var formand for KDA.
Formanden: Dobbeltmedlemsskabet blev kun afskaffet i forbindelse med at folk var
tvunget til at modtage to numre af FLYV. Men i dag kan man jo blive helt fri for det. Men
man kan i praksis være medlem ti gange af KDA igennem unionerne, og derved har
man 1o stemmer.
Aksel C. Nielsen: Direkte medlemmer: Jeg er medlem af både Dansk Faldskærms Union
og KZ&V. Jeg forventer at mine interesser bliver vedtaget af disse to unioner. Kan der
være noget problem i det?
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Flemming Olsson DFU: Henvendt til Per Horn. Dette er en demokratisk diskussion og den er
du nødt til at gå hjem og tage med jeres egen organisation. KDA´s medlemmer er
medlemmer af unionerne eller direkte medlemmer. Det er unionerne der er medlem af
KDA.
Henning Romme DMU: Man kan som medlem af flere unioner vælge, hvor man vil være
KDA medlem. Så må Unionerne sørge for at forvalte dette for medlemmerne.
Per Horn, DULFU: Vi skal selvfølgeligt tale med vores medlemmer om dette, og går
afstemningen DULFU imod, så til vi tage resultatet med på vores
repræsentantskabsmøde. Herefter må vi så se, hvad konsekvenserne bliver af dette, og
hvad vi så vil i fremtiden.
Herefter gik man til afstemning: Der var 53 stemmer til stede.
Resultatet af afstemningen blev som følger:
For: 47
Imod: 6
Blanke: o
Ugyldige: o
Dermed blev forslaget vedtaget, og det betyder at stemmetallene fremover skal
opgøres efter de nye vedtægter til det ordinære repræsentantskabsmøde kl. 14:oo.
4. Eventuelt.
Intet.

Referat af KDA’s ekstraordinære repræsentantskabsmøde – 19. september 2o15

Side 4 af 4

