19. september 2o15 afholdtes

KDA’s ordinære repræsentantskabsmøde
i KDA-huset i Roskilde klokken 14:oo – 16:oo
Dagsorden:
1.
2.

Valg af dirigent
Rune Balle blev af bestyrelsen foreslået som dirigent.
Vedtægtsændringer. (Kun ved mangel af nødvendigt flertal af stemmer på
ekstraordinært repræsentantskabsmøde)

3.

Aflæggelse af årsberetning, ved Formanden

4.

Forelæggelse af sidste års regnskab til decharge, samt orientering om indeværende års
driftsmæssig resultat: 2o14 og 2o15 til dato v/generalsekretæren.

5.

Behandling af forslag fra medlemmerne. Der var kommet et ændringsforslag til
bestyrelsens forslag til vedtægtsændring på det ordinære repræsentantskabsmøde. Det
var blevet indarbejdet i bestyrelsens forslag. Derfor blev der ikke behandlet nogen forslag
fra medlemmerne under punkt 5 på det ordinære repræsentantskabsmøde.

6.

Behandling af forslag fra bestyrelsen, herunder forelæggelse af næste års budget, samt
godkendelse af kontingent for næste år: Generalsekretæren redegør for stemmetallene.
Medlemstallene er opgjort efter vedtægtsændringen ved det ekstraordinære
repræsentantskabsmøde 19. september 2o15.
Følgende stemmer blev opgjort:
Direkte medlemmer
Dansk Ballonunion

2
1

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

5
8
1

Dansk Motorflyver Union
Dansk Ultralet Flyver Union

11
5

Dansk Svæveflyver Union
Modelflyvning Danmark
Copenhagen Suborbitals (ikke til stede)

16
7
1

KZ & Veteranfly Klubben
Total, antal stemmer
Heraf til stede var 54 stemmer.

4
61
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6.1 Forslag fra bestyrelsen:
8.x
a. Bestyrelsesmedlemmerne, suppleanterne, revisorer og formanden skal senest 3o
dage forud for repræsentantskabsmødet oplyse, om de ønsker at genopstille.
b. Minimum antal nye kandidater der måtte være behov for meddeles umiddelbart
derefter til organisationerne, således at der kan tilvejebringes det nødvendige antal
kandidater og suppleanter.
c. Alle forslag til kandidater meddeles KDA senest 1o dage forud for
repræsentantskabsmødet og forslagene udsendes derefter til organisationerne.
d. Bestyrelsen kan frem til repræsentantskabsmødet komme med forslag til kandidater
og bestyrelsen skal arbejde opsøgende for at finde minimum antal kandidater der
måtte være behov for.
e. Såfremt der på repræsentantskabsmødet ikke er nødvendigt antal opstillede
kandidater, kan der opstilles kandidater på repræsentantskabsmødet.
6.2 Budget forelæggelse: Generalsekretæren
6.3 Godkendelse af kontingent 2o16: Generalsekretæren
7. Valg
7.1 Valg af formand (vælges for 1 år ad gangen): Formand Hjalmar Nielsen er på valg for 1 år,
ønsker genvalg.
7.2 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2 år ad gangen)
Palle J. Christensen på valg for 2 år. Ønsker genvalg.
Michael Olesen på valg for 2 år. Ønsker genvalg.
Jørgen Mouritzen på valg for 2 år. Ønsker ikke genvalg
Følgende er foreslået som nyt bestyrelsesmedlem:
A. Henning Romme, medlem af KDA uddannelsesudvalg, sprogassessor m.v.
Afgår i valgperioden:
Ole Kobberup. Ønsker ikke genvalg
Jacques Jonsman. Ønsker ikke genvalg.
Følgende er foreslået som nyt bestyrelsesmedlem:
A. Bonni Kryger, formand for Nordsjællands Svæveflyveklub og FI.
B. Peter Krogh, medlem af DFU bestyrelse og Skydive 2ooo
C. Steen Høj, fra Modelflyvning Danmark
7.3

Valg af 1. og 2. suppleant
1. suppleant: XXXX
2. suppleant: Lisette Bertelsen. Ønsker genvalg

7.4

Valg af 2 revisorer, jf. § 16: Intern revisor Bent Holgersen, genopstiller
Ekstern revisor: Vistisen & Lunde, genopstilles af bestyrelsen.
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Formanden bød velkommen til det ordinære repræsentantskabsmøde og gav ordet til
dirigenten.
1.Valg af dirigent.
Rune Balle fortsatte som dirigent fra det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.
Referent: Generalsekretæren (TH) blev valgt som referent.
Stemmetællere: Der var valgt to stemmetællere: Allan Feldt (MDK) og Christoffer Mundt
(DBU)
2. Punktet udgik, da vedtægtsændringen blev vedtaget på det ordinære

repræsentantskabsmøde.
3. Aflæggelse af den mundtlige årsberetning.
Formandens mundtlige beretning:
Velkommen til KDA repræsentantskabsmøde for det 1o6. driftsår.
Såfremt der er repræsentanter for Copenhagen Suborbitals, så en særlig velkomst
til dem. Det er KDAs nye Union, rumfartsunionen, som har mulighed for at deltage
for første gang i et KDA repræsentantskabsmøde.
Allerførst vil jeg orientere om, at vi i året der er gået har mistet to af KDA’s
æresmedlemmer:
Hans Kofoed, tidligere redaktør af Flyv, døde i december 2o14 &
Per V. Brüel, ingeniør, døde i april 2o15.
Derudover døde Kai Frederiksen også i foråret. Kai Frederiksen var i en lang
årrække formand for rådet for Større Flyvesikkerhed og har også været aktiv på
flere andre områder inden for flyvesikkerhed.
Jeg vil bede om et øjebliks stilhed til ære for dem og deres indsats.
Tak.
Som vanligt går jeg ud fra, at den udsendte beretning er studeret, hvorfor jeg vil
bringe nogle andre punkter frem.
KDA har nu virket i 1o6 år. Mange ting har ændret sig i årene der er gået. I
begyndelsen var Det Danske Aeronautiske Selskab certifikatudsteder, hvilket
senere blev overtaget af myndighederne. Vi ser nu stille og roligt en udvikling hvor
der bliver mulighed for, at denne rettighed igen kan overtages af KDA på
forskellige områder. Flere Unioner har rettigheder, men nu arbejder KDA også på
at kunne overtage rettigheden til at tage radiocertifikater, og måske andre tiltag
med tiden. Vi er i dialog med Trafik- og Byggestyrelsen, som gerne udlægger
opgaver efter nærmere fastlagte retningslinjer.
1. certifikat i Danmark var et balloncertifikat i 19o9, og først andet certifikat var et
motorflyvercertifikat i 191o.
Udviklingen inden for administration fortsætter og det gør udviklingen inden for
luftsporten også. For tiden er det nok mest ultralet der tiltrækker unge, men der er
absolut også tiltag inden for droner og nye faldskærmssportstyper.
Luftsporten har behov for kendte og sikre rammer, også i fremtiden. Derfor er det
også vigtigt at støtte op om arbejdet i Unionerne og i KDA.
Misundelse, miljøkrav og uheldig omtale er noget af det luftsporten har at arbejde
imod.
Plads i luftrummet og regelsæt, der er til at arbejde med og til at betale, det er
faste opgaver for os.
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Nyeste udfordring er igen dronerne. Der kommer flere og flere meldinger om
hændelser, hvor forskellige brugere i luftrummet er kommet for tæt på droner, eller
nærmere, at dronerne er kommet for tæt på de kendte brugere. Når udviklingen
fortsætter som hidtil, vil der blive mere og mere trængsel, særligt i de laveste
flyvehøjder, hvorfor der er behov for bedre oplysning om adfærden der.
Vi skal samtidighed sikre synlighed, udvikling og interesse over for de yngre
generationer, således at der fortsat er danske sportsfolk inden for flest mulige
luftsportsgrene.
FAI arbejder blandt andet på, at dele af luftsporten kan blive en del af de
Olympiske Leges sportsgrene.
Vi leder stadig og modtager gerne forslag til placering af det store KDA bibliotek.
Vi ønsker at bevare det, men samtidig ønsker vi også, at det placeres et sted hvor
det bedre vil gavne brugere, forskning og historieskrivere.
KDA fik i sin tid et Saab B17 fly fra Sverige, som nu er placeret på Egeskov Museum.
Egeskov er nok et af de få steder vi endnu ikke har undersøgt som KDA
bibliotekssted, men det kan være, vi også må undersøge det. Vi så gerne, at det
blev Avedøre, og den mulighed arbejdes der stadig med.
KDA er ophavsmand til faghæfter til brug for uddannelse inden for luftsport. Disse
trænger til en gennemgang. Men denne revision skal nøje hænge sammen med
den udvikling der er inden for undervisning og eksamenskrav på områderne.
Denne opgave er der også påbegyndt arbejde med.
Året er gået noget anderledes end ventet. At vi skulle have ny generalsekretær,
det havde vi ikke set komme. Alligevel skal opgaven løses, og det er når den er
der, uanset hvad vi mener. Vi er godt tilfredse med metoden, forløbet og udfaldet.
Der var flere meget kvalificerede ansøgere, men der skulle jo træffes et valg. Det
er ikke til at vide noget om udfaldet førend dagligdagen melder sig. Principielt kan
enhver ansøger svare med meldinger der er varm luft og udsagn der ikke har bund
i dagligdagen og reelle handlinger eller aktiviteter. Vi er dog af den opfattelse, at
vi har fundet det KDA har brug for. En ny generalsekretær, der har en god ballast
med hjemmefra, bred erfaring fra luftsporten samt har været gennem en
tilrettelagt overdragelsesforretning.
Jeg skrev til Niels Christian Levin Hansen for at høre om der var noget der skulle
tages med til vores repræsentantskabsmøde fra ham. Jeg har modtaget:
I oktober sidste år blev Niels-Christian Levin Hansen valgt til FAI Executive Board.
Det er første gang, vi har en så højt placeret dansker i FAI, og en god mulighed for
at præge udviklingen i international luftsport.
Fokus for arbejdet i FAI lige nu er på forberedelserne til World Air Games i Dubai til
december. Det bliver en stor begivenhed, og Danmark har udtaget udøvere i
ballon, faldskærm og modelflyvning. Der arbejdes også på at formulere en
sportsstrategi for de kommende fire år. Endelig er der stor fokus på at gøre FAI
budget og regnskab gennemsigtigt, ligesom der arbejdes hårdt på at finde
sponsorer og andre partner, som kan bidrage til økonomien. Stemningen lige nu er,
at medlemskontingentet til FAI ikke skal stige.
Der har været opfordringer til at lave et forum eller en kaffeklub, hvor vi kan dele
viden om arbejdet i FAI og koordinere arbejdet for at fremme danske interesser.
Deltagere
kunne være forbundenes delegerede og alternate delegerede fra hver af Air
Sports Commissions, Niels-Christian og KDA Generalsekretær eller formand.
Mødefrekvens én eller to gange om året.
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Vi må se hvad der bliver virkelighed og behov eller mulighed for.
I KDA Huset er der foretaget en oprydning og omlægning, således at huset
fremtræder mere venligt og anvendeligt. På samme måde som i et privat hjem, er
der fjernet lidt nips, skuffer og skabe gennemgået, sorteret, organiseret og flyttet
eller makuleret. Vi har gennemgået IT materiel og kun beholdt det tidssvarende.
Den gamle tunge server er udskiftet med en moderne lille sag, der kun fylder en
brøkdel og kun anvender minimalt strøm og som også har været billig i anskaffelse.
Det ledige areal i kontorområdet er ved at blive gjort klar med PC, skærm og
arbejdsplads, således at piloter der har mellemtid i lufthavnen, kan blive tilbudt en
arbejds- og/eller pauseplads.
KDA er stadig rustet til at klare de udfordringer der måtte komme, både via
generalsekretæren og ved hjælp af de personer fra Unionerne der yder en stor
frivillig indsats for de opgaver eller udfordringer der jævnligt drysser ned over
luftsporten i Danmark.
Jeg har i årets løb været inviteret ud til flere arrangementer. Det er min klare
opfattelse, at dansk luftsport består af folk der ved hvad de har med at gøre, de er
fagligt i topform. Arbejdsopgaverne løses i en kvalitet der normalt ikke ses blandt
frivillige. Der er et udviklings- og kvalitetsniveau som vi i luftsporten i Danmark kan
være stolte af.
Jeg håber det bedste for arbejdet fremover og for mulighederne for alle
luftsportsudøverne og luftrumsbrugere i tiden fremover.
Tak til Unionerne, tak til udvalgsmedlemmerne, tak til bestyrelsen og
generalsekretæren og tak til andre, der i årets løb har ydet en indsats indenfor
KDAs område.

Kommentarer eller spørgsmål til formanden beretninger:
Aksel C. Nielsen: Under afsnittet revision er der en formulering der giver panderynker.
F.eks. er der usikkerhed om fondene og et andet sted står der ”At der nu er ryddet op
efter tidligere års tab, mangler og lignende”. Er der påtegninger i revisionsprotokollatet
om at der er sket uregelmæssigheder?
Formanden: Nej, der har ikke været fup, eller fidus eller noget. Men der har været nogle
fonde som KDA har administreret, som vi ikke har kunnet finde forbindelsen fra KDA og
til fonden. Så vi er stoppet med at administrere det. Det andet er, at der har vært noget
tab med Aeropartner/KDA service. Nu er der ryddet op, så vi mener ikke, at der
kommer flere tab og overraskelser der. Vi er inde ved benet nu, så vi skulle nu komme
fremad uden løse ender. Det er derfor det skrevet på den måde.
Per Wistisen (Bestyrelsen): Det kneb for den nye generalsekretær at kunne identificere
hvor pengene var og hvem der bestyrede fondene.
Generalsekretæren: Det vi kalder jubilæumsfonden, er ikke en fond, men blot en
opsparingskonto. Derfor er der ikke en fundats, eller bestyrelse for fonden.
Ole Kobberup (afg. Bestyrelse): Ved det seneste bestyrelsesmødet havde jeg
generalsekretæren, formanden og bestyrelsen igennem den store regnskabsmæssige
”vaskemaskine”, og fik trykket på alle de ømme punkter der var. Jeg kunne heller ikke
noget som helt der ikke hang sammen. Der er ting som ikke er kontoført de rigtige
steder og det har givet nogle vanskeligheder, men i bund og grund er regnskabet i
orden og der er ikke fiflet med tallene.
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Formanden: For at øge sikkerheden, er der nu givet læseadgang via netbanken til KDAs
konti til formand & næstformand.
Dirigenten: Andre kommentarer til beretningen?
Aksel C. Nielsen: Der står ikke ret meget under sportsudvalget. Det er kedeligt ud fra
den betragtning af 4o% af KDAs medlemmer er medlem af Danmark Idrætsforbund, og
dermed driver en officiel sport. Kunne der ikke strammes lidt op på dette område?
Formanden: Jeg er enig med dig. Sportsudvalget var nedlagt, men det er nu retableret.
Der har været en (3o år gammel) sag som bliver ved med at dukke op. Den sag er nu
lukket, for betingelserne for at tage den op igen, er ikke længere til stede.
Dokumentationen for rekordforsøget blev tilbageleveret til ansøgeren i 2oo4.
Sportsudvalgets primære opgave er, at afdække tvivlsspørgsmål omkring ansøgninger
og godkende eller afvise disse, efter en grundig sagsbehandling.
Aksel C. Nielsen: Der var også nævnt noget om Luftsportens Dag, og det var på den
platform at sportsudvalget skulle aktiveres.
Flemming Olsson DFU: Aksel, noget af det jeg hører her er mere PR-rettet. DFUs holdning
er helt klar. KDA har ikke behov for et sportsudvalg til at drive luftsporten. Det gør
unionerne.
Per Wistisen best.: Sportsudvalget er retableret, bl.a. for at understrege at KDA er FAIs
repræsentant i Danmark.
Dirigenten: Mere til punkt 3?
4. Forelæggelse af sidste års regnskab ved generalsekretæren:
Hvis I bemærker det, så er regnskabet i det til jer udleverede materiale ikke
underskrevet af hverken generalsekretæren, bestyrelsen eller den interne revisor. Sådan
forholder det sig ikke. Der er de underskrifter der skal være, men det har været sendt
rund med posten og derfor kunne vi ikke nå at udsende regnskabet underskrevet form.
Men det er forelagt dirigenten i underskrevet form. I det udleverede materiale finder I
Bent Holgersen, den interne revisors, godkendelse af regnskabet. (2/2 25:54 min.)
Generalsekretæren: Har fået god hjælp af både Bent Aeropartner samt
Revisionsselskabet Vistisen og Lunde med at få skabt mig et overblik over økonomien
og regnskabet fra sidste år.
Gennemgik årsrapportens hovedtal samt orienterede om indeværende års
driftsmæssige resultat, hvilket fremgår af det godkendte og reviderede regnskab.
Regnskabet er revideret af medlemsrevisor og revisor og derefter udsendt til
medlemsorganisationerne og kan findes på hjemmesiden.
Følgende er værd at bemærke i forhold til årsrapporten. På side 3 fremgår det at
revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Resultatopgørelsen viser et overskud på
TDKK 5 kr. for 2o14 mod et overskud på TDKK 32 i 2o13. Bestyrelsen anser resultatet for
tilfredsstillende, set i lyset af tab på tilgodehavender på TDKK 36 og tab på Aeropartner
på TDKK 99, samt omkostninger vedrørende tidligere år (2o13) på TDKK 18.
Forventningen til 2o15 er et overskud på TDKK 2, på grund af forventede faldende
medlemstal og dermed faldende indtægter.
Referat af KDA’s ordinære repræsentantskabsmøde – 19. september 2o15

Side 6 af 12

De på side 12 anførte tab, er dels tilbagebetaling af bladtilskud fra kulturstyrelsen på
TDKK 36, samt tab på Aeropartner, grundet dennes konkurs i 2o14. Der er et tab på
royalties, samt lidt på huslejeindtægter.
Flemming Olsson DFU: Er der fremadrettet noget risiko ved tab hos Aeropartner?
Generalsekretæren: Nej mener vi ikke. Der er dog stadigvæk det problem at forfatterne
til de bøger der sælges i butikken, de har en royaltyaftale med Kongelig Dansk
Aeroklub. Det gælder f.eks. Rune Balle. Problemet er, at det ikke er KDA der ejer eller
forhandler bøgerne. Derfor skal Aeropartner afregne direkte med royalty modtagerne
uden om KDA.
Flemming Olsson DFU: Og lejeaftalen er uforandret med Aeropartner?
Generalsekretæren: Ja. Bent betaler sin husleje til tiden, og da vi har kendt hinanden i
mange år, så sørger vi for at holde helt rene linjer. Ingen må kunne komme og sige at
KDA og Aeropartner er lidt for gode venner. Når det er sagt, så har Bent været en
meget stor hjælp for mig i starten med økonomisystemet i KDA, og har hjulpet med at
få bogført up-to-date, men det er noget der vedrører 2o15 regnskabet. Jeg tror ikke, at
der er nogen fare mere for tab.
Allan Feldt, MDK: Er der så en direkte aftale mellem forfatterne og Aeropartner på vej,
så KDA er ude af royalty spørgsmålet?
Generalsekretæren: Det er to ting. Den ene er at de allerede producerede
materialer/bøger som sælges hos Aeropartner. Den anden ting er at KDA skal overveje
sin rolle med henblik på fremstilling af uddannelsesmaterialer. Det skal
uddannelsesudvalget snart tage stilling til, så det bliver afklaret om det er KDAs rolle at
lave uddannelsesmaterialer for unionerne. Vi er nødt til - for at bruge formandens
udtryk – at tage et 36o graders kig på om det er KDA der skal være med her. Svaret er:
Ja, du kan tro at vi tænker så det knager i øjeblikket.
Flemming Olsson DFU: Ud over manglende husleje, hvor er så pengene der er tabt på
Aeropartner?
Generalsekretæren: Det er bl.a. royalties – for KDA har været nødt til at udbetale
royalties til forfatterne, uagtet at KDA ikke modtog indtægten fra Aeropartner. Desuden
har der ligget nogle manglende indtægter fra 2o13 som er sat ind under det punkt.
Flemming Olsson DFU: Der virker, som der har været mangel på styring.
Formanden: Det vil jeg give dig ret i. Men jeg kan ikke ændre fortiden.
Revisorerne har været meget, meget grundige.
Flemming Olsson DFU: Jeg er ikke i tvivl om, at der kommet styr på det nu. Der er heller
ikke tvivl om, at når revisorerne har gennemgået regnskabet, at det så er i orden. Hvad
var årsagen til problemet og er der gjort tiltag til at forhindre en gentagelse. Det er det
det handler om.
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Bonni Kryger DSvU: Der står på side 9, under anlægsaktiver står der tilgodehavende
kontingent. Er det penge, der ikke er indbetalt?
Generalsekretæren: Det er regninger der er udfaktureret, men ikke er betalt.
Allan Feldt, MDK: Er det en af unionerne der ikke har ”sluppet slanterne? ”
Formanden: Ja, men pengene er nu kommet ind. Det er under begrebet ”gammelt
rod”. Der er strammet meget op, også på dette punkt.
Generalsekretæren: Det er en helt manuel proces og hvis ikke man manuelt tjekker om
pengene er gået ind, så bliver den slags ikke opdaget.
Dirigenten: Mere til det, ellers går vi videre til punkt 5
Generalsekretæren: Jeg har lige resultatopgørelsen for i år. Nu kører vi kontingent
indtægterne ud på hver unions konto. Vi ligger i dag tæt på sidste år ved samme tid.
Der er kommet flere udgifter på EDB, for jeg har været ude og købet lidt nyt udstyr. Men
ellers ligger vi meget tæt på sidste år resultat ved samme tid.
Allan Feldt, MDK: Lige tilbage til den manglende indbetaling fra unionerne. Hvem var
det og kan det ske igen?
Generalsekretæren: Det var DFU i 2o13 og DMU i 2o14. Begge gange skyldes det
sygdom blandt personale i unionerne, men det peger jo begge veje. Men så er det jo
godt at vi har en god revisor for det er Vistisen og Lundes revision der afslørede
manglerne.
Flemming Olsson DFU: Til dig Tonny, kan jeg sige, at det sker ikke igen fra Dansk
Faldskærms Unions side. Det er blevet indskærpet.
Dirigenten: Mere til det punkt, ellers går vi videre til behandling af forslag fra
medlemmerne.
5. Behandling af forslag fra medlemmerne. Der var kommet et ændringsforslag fra
DSvU, til bestyrelsens forslag til vedtægtsændringen, på det ekstraordinære
repræsentantskabsmøde. Det var blevet indarbejdet i bestyrelsens forslag. Derfor blev
der ikke behandlet nogen forslag fra medlemmerne under punkt 5 på det ordinære
repræsentantskabsmøde.
6. Behandling af forslag fra bestyrelsen, herunder forelæggelse af næste års budget,
samt godkendelse af kontingent for næste år.
6.1 Forslag fra bestyrelsen:
8.x
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a. Bestyrelsesmedlemmerne, suppleanterne, revisorer og formanden skal senest
3o dage forud for repræsentantskabsmødet oplyse, om de ønsker at
genopstille.
b. Minimum antal nye kandidater der måtte være behov for meddeles
umiddelbart derefter til organisationerne, således at der kan tilvejebringes
det nødvendige antal kandidater og suppleanter.
c. Alle forslag til kandidater meddeles KDA senest 1o dage forud for
repræsentantskabsmødet og forslagene udsendes derefter til
organisationerne.
d. Bestyrelsen kan frem til repræsentantskabsmødet komme med forslag til
kandidater og bestyrelsen skal arbejde opsøgende for at finde minimum
antal kandidater der måtte være behov for.
e. Såfremt der på repræsentantskabsmødet ikke er nødvendigt antal
opstillede kandidater, kan der opstilles kandidater på
repræsentantskabsmødet.
Formanden redegjorde for bagrunden for forslaget og Poul Hørup fra DSvU redegjorde
for deres forslag til teksten.
Herefter blev forslaget sendt til afstemning. Da ingen ønskede skriftlig afstemning, og
ingen ønskede at stemme imod forslaget, så blev forslaget vedtaget med 61 stemmer
for, ingen imod og ingen udlod at stemmer.
6.2 Budgetforlæggelse ved generalsekretæren
Generalsekretæren: Vi har fjernet indtægterne fra administration af fonde, da vi ikke
bruger tid eller genererer indtægter fra dette mere. Enkefonden modtager dog
stadigvæk henvendelser og penge i fonden skal gå til det tiltænkte formål.
Generalsekretæren redegjorde for formålet af enkefonden.
Aksel C. Nielsen: Uddybede emnet om fondene yderligere.
Generalsekretæren: Der er behov for ekstraordinært udvendig vedligehold af KDA
huset, for at få malet og vedligeholdt træværket. Vi overvejer også hvilken tagløsning
der kunne anvendes til at få nedsat driftsomkostninger på KDA huset, f.eks. solceller på
taget eller lignende. Måske kunne der søges om fonde/hjælp til et sådan grønt formål.
Det handler dog lige nu om at bevare det vi har.
Der kommer lidt besparelser på telefoni, da der nu kun er en ansat på kontoret.
Dirigenten: Er der spørgsmål til budgettet? Ikke så går vi over til punkt 6.3
6.3 Godkendelse af kontingent for 2o16.
Generalsekretæren: Vi har valgt at foreslå KDA’s økonomi bliver en lille smule bedre
polstret, og vi satser på at lande et overskud på 24TKK næste år, og derved opbygge
egenkapitalen således at vi ikke skal låne penge til f.eks. et ny fyr hvis det skulle kræves.
Vi foreslår at vi hæver kontingent fra 185 Kr./medlem/år med 15,- Kr. til 2oo
Kr./medlem/år.
Flemming Olsson DFU: DFU mener at det er den forkerte vej at gå. Det er et forkert
signal til vores medlemmer, hvis det er for at konsolidere.
Allan Feldt, MDK: Jeg mener at det er en for lille stigning. Vi kan ikke have en forening
der kører så meget på pumperne. Med de beløb vi omsætter for i unionerne, så er disse
beløb ”pebernødder”
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Formanden: Det er tre år siden at der blev reguleret kontingent.
Christoffer Mundt DBU: Jeg kan også godt lide at der er lidt penge på bogen. Jeg mener at det
er for snert.

Poul Hørup DSvU: Jeg vil i hvert fald godt støtte forslaget om de 15 kr. mere i kontingent.
Dirigenten: Der stemmes om forslaget.
Generalsekretæren: Mindede om at få opgjort stemmetallene efter de nye
retningslinjer.
I alt er der 61 stemmer, men i lokalet er der 54 stemmer til stede.
Resultat af afstemningen:
For
Imod
Undladt/ugyldige
I alt
Forslaget blev vedtaget.

46 stemmer
8 stemmer
o stemmer
54 afgivne stemmer.

7. Valg
7.1 valg af formand
Valg af formand (vælges for 1 år ad gangen): Formand Hjalmar Nielsen er på valg for 1 år og
er villig til genvalg. Hjalmar Nielsen blev genvalgt som formand med akklamation.
7.2 og 7.3
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2 år ad gangen)
Palle J. Christensen på valg for 2 år. Ønsker genvalg.
Michael Olesen på valg for 2 år. Ønsker genvalg.
Jørgen Mouritzen på valg for 2 år. Ønsker ikke genvalg
Følgende er foreslået som nyt bestyrelsesmedlem:
Henning Romme, medlem af KDA uddannelsesudvalg, sprogassessor m.v.
Afgår i valgperioden:
Ole Kobberup. Ønsker ikke genvalg
Jacques Jonsman. Ønsker ikke genvalg.
Følgende er foreslået som nyt bestyrelsesmedlem:
Bonni Kryger, formand for Nordsjællands Svæveflyveklub og FI.
Peter Krogh, medlem af DFU bestyrelse og Skydive 2ooo
Steen Høj, fra Modelflyvning Danmark
Alle kandidater både siddende og ny opstillede blev sidestillet under valget. Antallet af
stemmer på kandidaterne afgjorde så om kandidaten blev valgt for et eller to år, og den som
fik færrest stemmer ville blive 1. suppleant til bestyrelsen. De kandidater som får flest stemmer er
valgt for 2 år, derefter 1 år og den kandidat som får færrest point/stemmer bliver suppleant.
Stemmer blev opgjort som følger: Kandidaterne får points fra 6-1 hvor den kandidat som man
helst foretrækker får 6 point og den man ønsker som suppleant får 1 point
De opstillede kandidater:
Palle J. Christensen KDA’s bestyrelse
Michael Olesen KDA’s bestyrelse
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Henning Romme, medlem af KDA uddannelsesudvalg, sprogassessor m.v.
Peter Krogh, medlem af DFU bestyrelse og Skydive 2ooo
Steen Høj, fra Modelflyvning Danmark

Resultat af valget:
1. Palle J. Christensen fik 257 points. Valgt for 2 år.
2. Bonni Kryger fik
229 points. Valgt for 2 år.
3. Michael Olesen fik
213 points. Valgt for 2 år
4. Henning Romme fik
177 points. Valgt for 1 år, og på valg for 2 år i 2o16
5. Peter Krogh fik
133 points. Valgt for 1 år, og på valg for 2 år i 2o16
6. Steen Høj fik
125 points. Valgt som 1. suppleant for 1 år
Lisette Bertelsen blev genvalgt som 2. suppleant til bestyrelsen for 1 år.
Herefter ser KDA’s bestyrelse således ud:
Formand Hjalmar Nielsen. Valgt for 1. år.
Palle J. Christensen. Valgt for 2 år.
Bonni Kryger. Valgt for 2 år.
Michael Olesen. Valgt for 2 år
Henning Romme. Valgt for 1 år, og på valg for 2 år i 2o16
Peter Krogh. Valgt for 1 år, og på valg for 2 år i 2o16
Per Wistisen. På valg for 2 år i 2o16

Suppleanter:
1. Suppleant. Steen Høj. Valgt for 1 år
2. Suppleant. Lisette Bertelsen. Valgt for 1 år
7.4 Valg af 2 revisorer, jf. § 16
Intern
: Bent Holgersen, er villig til genvalg
Ekstern
: Vistisen & Lunde, genopstilles af bestyrelsen.
Der var ingen andre forslag. Begge revisorer blev genvalgt for 1 år.
8. Eventuelt.
Formanden: KDA har to pokaler som uddeles.
KDA’s sportspokal tildeles i år Allan Hansen fra DMU-Sport, for stort arbejde inden for
motorflyvning og senest har arrangeret VM i præcisionsflyvning 2o15.
KDA´s klublederpokal går til Christian Moselund DHPU for hans energiske og vedholdende
arbejde som klubtræner. Begge er optaget af sportsaktiviteter i dag og får derfor overrakt
pokalerne senere.
Herefter takkede formanden de afgående bestyrelsesmedlemmer, Jørgen Mouritzen, Ole
Kobberup og Jacques Jonsman for samarbejdet og deres indsats for KDA. Hver fik overrakt to
flasker rødvin.
Der blev uddelt KDA-nåle til alle deltagerne, og dirigenten fik også et par flasker vin for
indsatsen.
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Allan Feldt, MDK redegjorde under eventuelt for den seneste udvikling på droneområdet, set
fra modelflyvernes synspunkt. Herunder problematikken med definitionerne af hvad en drone
er. Trafik – og byggestyrelsen definerer alt hvad der er fjernstyret som droner.
Poul Hørup DSvU: Ville gerne bede om at det blev anført i referatet, indstillingerne som ligger til
grund for uddelingen af pokalerne.
Rune Balle efterlyste ideer til markedsføring af FLYV og flyvning.
Arrangementet ”Flyvning for alle” blev foreslået som en ide.
Formanden takkede for fremmødet, støtten til KDA og dirigenten for indsatsen.
Referat.
Tonny Henriksen
Generalsekretær.
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