REFERAT fra

Kongelig Dansk Aeroklubs ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 30. april 2005
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
7 stemmer
Dansk Motorflyver Union
11 stemmer
Dansk Svæveflyver Union
18 stemmer
Linestyrings-Unionen
1 stemme
Der var ikke repræsentanter fra :

Repræsentant for direkte medlemmer:
(Valgt på formøde 30.04. kl. 1000)

RC Sport Danmark
Fritflyvnings-Unionen
Dansk Kunstflyver Union
Dansk Faldskærms Union

1 stemme
1 stemme
1 stemme
18 stemmer

Bent Holgersen

4 stemmer

Bestyrelsen for KDA har én stemme for hvert bestyrelsesmedlem

5 stemmer

Total antal mulige stemmer:
Antal stemmer tilstede:

68 stemmer
47 stemmer

KDA’s formand Aksel C. Nielsen bød velkommen særlig velkomst til Arne Panduro og Kirsten
Klærke Hansen og nævnte derefter at næste år vil repræsentantskabsmødet blive lagt, så det ikke
overlapper med Danmarks Idræts-Forbunds repræsentantskabsmøde og åbningen af Egeskov Slot.
Generalsekretær Anders Madsen nævnte at til mødet var der kommet afbud fra K.H. Eggers,
Michael Greve Ahlefeldt-Laurvig Bille, B.V. Larsen og Kai Holm. Fra bestyrelsen var der afbud fra
Claus Rose Andresen.
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:
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Året 2004 har på nogle områder været forskellig fra tidligere år. Vi har sagt farvel til Jørn Vinther
som generalsekretær og sagt velkommen til vores nye generalsekretær Anders Madsen.
Nøglepersoner som meget står og falder med i Kongelig Dansk Aeroklub. I den korte tid Anders
Madsen har været ved roret har han vist, at vi har fået en god afløser for Jørn, som vi er megen tak
skyldig for hans indsats som generalsekretær og for så meget andet. På det seneste med
udarbejdelsen af årsberetningen – tak for det.
Udviklingen de sidste par år har imidlertid vist, at der er behov for flere ressourcer end dem vi hidtil
har disponeret over. Det er derfor glædeligt at vi kan konstatere, at der har været vist initiativ og
vilje til at løse problemer, der vel nok er mere komplekse og alvorlige, end vi tidligere har oplevet –
i hvert fald i min formandsperiode.
I bestyrelsen er vi utrolig glade for det arbejde perspektivgruppen har udført. Vi har ment det var
helt nødvendig, at vi fik set på KDAs fremtid. Vi valgte at henvende os til medlemmer udenfor
bestyrelsens kreds, ud fra den betragtning, at det ville være givtigt at betragte KDA fra den yderste
del af organisationen. Der hvor tingene virkelig sker.
Resultatet kommer vi tilbage til efter frokost – og jeg håber alle har afsat lidt tid til dette punkt.
Året har været præget af stor mødeaktivitet, som det også er fremgået af både FLYV og vores
månedsbreve. Fra bestyrelsens side retter vi en stor tak for det engagement, der har været udvist til
gavn for alle.
Jeg vil benytte lejligheden til at takke alle for et godt samarbejde i årets løb og håbe, at vi i det nye
år fortsat har kræfter til at arbejde videre med de problemstillinger, der synes at vælte ind over os.
Det har heldigvis vist sig, at det ved fælles hjælp er lykkedes at påvirke beslutningstagere.
Jeg vil særligt takke bestyrelsen for samarbejdet og for det engagement I har udvist i årets løb.
En stor tak til KDAs medarbejdere for en altid imødekommende og engageret indsats.
Dirigenten åbnede herefter for kommentarer til beretningen.
Kai Frederiksen: Ønskede at supplere omkring Teknisk Museum og nævnte, at han som
bestyrelsesmedlem i Teknisk Museum ikke har underskrevet årsregnskabet i Teknisk Museum. Kai
Frederiksen er ikke enig i regnskabets opstilling og havde ikke ønsket at underskrive dette.
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. Regnskabsåret har været præget af afmatningen i omsætningen i
butikken p.g.a. almindelig afmatning i markedet for pilotuddannelser. Regnskabets resultat er et
underskud på kr. 33.512.
Henning Sørensen spurgte om faldet i varebeholdning i KDA Service ApS i forhold til sidste år,
og Jørn Vinther forklarede at dette skyldes periodisering af indkøbet af Flyvehåndbogen, som er et
større beløb ved indkøb, og salget foregår over tid. Dirigenten gjorde opmærksom på at KDA
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Service regnskabet ikke som sådan skal godkendes på repræsentantskabsmødet, men dette
gennemgås til orientering på repræsentantskabsmødet.
KDA´s resultat udviser et plus på 83.417 kroner og egenkapitalen er forøget til i alt kroner 968.326.
Jubilæumsfonden udgør kroner 142.940.
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 2005 var blevet behandlet og accepteret af alle unioner på formandsmødet i oktober
2004.
Generalsekretæren redegjorde kort for udgifter og indtægter. Budgettet bygger på et uændret
kontingent og uændret pris på Flyv.
En enig bestyrelse foreslår derfor følgende kontingentstruktur. Beløb er incl. moms.:
KDA KONTINGENT
Direkte medlemmer, aktive incl. FLYV
Direkte medlemmer, passive incl. FLYV
Direkte medlemmer, juniorer incl. FLYV
Direkte medlemmer, firma incl. FLYV
Æresmedlemmer (3 stk.) incl. FLYV
Unionsmedlemmer fuldt kont.
Unionsmedlemmer reduceret kont.
FLYV

2005
Kr. 570,00
Kr. 520,00
Kr. 385,00
Kr. 655,00
0
Kr. 90,00
Kr. 40,00

2005
Pris pr. år
Pris pr. nr.
Kr. 305,00
Kr. 25,42
Kr. 358,00
Kr. 29,83

2004
Kr. 560,00
Kr. 510,00
Kr. 385,00
Kr. 645,00
0
Kr. 80,00
Kr. 40,00
2004
Pris pr. år
Pris pr. nr.
Kr. 305,00
Kr. 25,42
Kr. 358,00
Kr. 29,83

DSvU, DMU
RC-DK, DBu, DKFU, DFU, DDU,
CLU, FFU.
Danske Flyvere
Kr. 358,00
Kr. 29,83
Kr. 358,00
Kr. 29,83
Abonnement
Kr. 450,00
Kr. 37,50
Kr. 450,00
Kr. 37,50
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.
SPORTSLICENSER
Alle unionsmedlemmer. Vejledende pris/unionspris

2005
130/100

Dirigenten satte forslaget til afstemning. Det blev enstemmigt vedtaget.
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2004
100/70

6. Valg
6.1 Valg af formand for bestyrelsen
Aksel C Nielsen blev valgt sidste år, og er ikke på valg i år.
6.2 Valg af bestyrelsesmedlemmer
Jens Feldborg og Palle J. Christensen var på valg.
Jens Feldborg blev genvalgt for 2 år med akklamation uden modkandidat.
Palle J. Christensen blev genvalgt for 2 år med akklamation uden modkandidat.
Claus Rose Andresen ønskede at udtræde af bestyrelsen.
Tonny Henriksen blev uden modkandidater valgt til bestyrelsen for en periode på et år. Tonny
Henriksen takkede for valget.
6.3 Valg af 2 suppleanter
Claus Rose Andresen blev valgt som 1. suppleant for en periode på to år.
Knud Nielsen blev dernæst valgt for to år med akklamation uden modkandidater som 2. suppleant.
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. Eventuelt
Kai Frederiksen nævnte, at der er behov for at samle alle (koordinere) 10-12 forskellige
repræsentanter i Teknisk Museums repræsentantskab. Foreslår at KDA koordinerer dette arbejde.
Aksel C. Nielsen: Foreslår at Unionerne holder formandsmøde sammen med en KDA konference,
som kan se på fremtiden for KDA. Med basis i Perspektivgruppens arbejde. Det er nødvendigt med
bred accept i unionerne og i de enkelte klubber.
Louis Rovs Hansen: Spurgte om vi har skrevet en pressemeddelelses om vores nye ønsker? Det er
nødvendigt at informere omverdenen om vores tiltag og syn på fremtiden. Det er f.eks. ikke en god
idé hvis Dansk Ultralet Flyve Union får den type information fra pressen – vi er nødt til at gøre det.
Jens Feldborg: Bemærkede, at dette kunne være et historisk møde, idet der er risiko for at vi ikke
har et KDA næste år, hvis vi ikke gør noget for at sikre os de administrative rettigheder for privatog sportsflyvningen i Danmark. EASA åbner mange muligheder, men KDA skal bekræfte at vil
påtage os opgaven – ellers er DSvU nødt til selv at gøre det. Repræsentantskabet udtrykte derefter
enighed om at det skal KDA påtage sig.
Kai Frederiksen sagde tak for 40 års samarbejde med KDA.
Klubpokalen
Formanden overrakte SAS-pokalen for klubledere for år 2004 til Kirsten Klærke-Hansen fra
Herning Motorflyveklub med tak for den store indsats i forbindelse med afholdelse af
verdensmesterskabet i Herning. Kirsten Klærke-Hansen takkede og understregede, at hun ville tage
pokalen med hjem til klubben, som i virkeligheden er den rette modtager af pokalen.
Sportspokal
Formanden overrakte (fraværende) KDA’s Sportspokal for år 2004 til Lars Bo Willumsen,
Nordjysk Faldskærmsklub, til KDA´s Sportspokal. Lars Bo opnåede ved VM i præcisionsspring en
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samlet fjerdeplads, hvilket er en af de bedste placeringer i præcisionspring i mange år. Formand
Aksel C. Nielsen ville personligt overrække pokalen til Lars Bo ved et møde i Nordjylland snarest.
8. Fremlæggelse af Perspektivgruppens arbejde
Anders Maden startede med at sig tak til gruppen, bestående af Kirsten Klærke-Hansen, Per
Wistisen, Henning Sørensen, Finn Larsen og Arne Panduro for det gode og kreative samarbejde.
Det var vigtigt at opnå et resultat til en fastsat deadline, som var midt i april. Et møde om ugen i
seks uger blev gennemført, og hovedlinierne i gruppens arbejde blev gennemgået. Det vigtigste at
konstatere her, er at mulighederne er flere end truslerne for KDA. Større samarbejde mellem
unionerne og en generel modernisering giver KDA gode fremtidsudsigter. Referatet gengiver ikke
hvidbogens indhold, som kan ses på hjemmesiden www.kda.dk. Repræsentantskabet anbefalede
klart, at bestyrelsen arbejder videre med perspektivplanen.
Dirigenten sluttede repræsentantskabsmødet. Formanden takkede dirigenten og forsamlingen.

.............................
Bent Holgersen
Dirigent
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Aksel C. Nielsen
Formand
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