
 
 

 

Mødested Dato Dato for referat Godkendt 

Online – SKYPE   3/2-2022    21/3-2022 

Mødetype Referent Bilag 

 Forretningsudvalgsmøde  NBO  - 

Deltagere  Fraværende Mødestart 

 Michael Bach-Olesen (MBO)    20:30 

 Per Horn (PH)   Mødeslut 

 Peter Eriksen (PE)   21:30 

 Nadia Bach-Olesen (NBO)   
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10. Luftrum, herunder droner 
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1. Velkomst 
 
MBO bød velkommen til mødet. Alle medlemmer af Forretningsudvalget (FU) deltog. 
 
2.     Havvogternes miljøkampagne 2022 

KDA har modtaget henvendelse vedr. Havvogternes miljøkampagne 2022. Dette med baggrund i, 
at KDA tidligere har været med i samarbejdet. KDA ønsker fortsat at være en del af kampagnen og 
bistå med relevant kontakt herunder til Nordic Gliding og DULFUs klubmeddelelser. Ligeledes 
faciliteres kontakt til FLYV med henblik på en eventuel artikel om kampagnen. Materialet vil 
ligeledes kunne tilgås fra KDAs hjemmeside.  
 
3. FLYV arkiv 
 
Arkivet på hjemmesiden har udfordringer med plugin delen. Det er undersøgt hvordan det kan 
løses, men der skal ny software til. Det aftales at MBO tager kontakt til Bo Gamba med henblik på 
at få arkivet op at køre igen.  
 
4. Status på 2021 økonomi 
 
PE gennemgår regnskabet. Der er et overskud på 48.000,- som tillægges corona, og at der derfor 
ikke er afholdt fysiske arrangementer. Enkelt kontotekst skal rettes.  
Regnskabet mangler underskrivelse af MBO og PE for endelig godkendelse. Budgettet for 2022 
gennemgås. Det forventes, at der for første gang i flere år, bliver afholdt fysiske arrangementer.  
 
Revisor har en enkelt bemærkning til dispositionsret på kontoerne. Repræsentantskabet 
inddrages i dette på det kommende møde.  
 
Der drøftes en form for forsikring af pengene på KDAs konto. MBO vil følge op herpå.  
En mulighed kunne også være at sætte pengene i statsobligationer med lav risiko. 
Uanset skal der arbejdes i at skaffe en LEI kode til overførsel af penge.  

 
5. Repræsentantskabsmøde 2022 
 
Mødet afholdes fysisk den 9/4-2022 på Fjeldsted Skov Hotel & Konference fra klokken 10:30. 
Mødet efterfølges af frokost.  
NBO udsender invitation til unioner, æresmedlemmer og andre interessenter. Invitationen 
uploades ligeledes på hjemmesiden.  
 
Det er FUs indstilling, at der skal stilles forslag om reduktion i kontingent fra 50,- til 45,- for det 
kommende år.  
 
 
 
 



 
 

6. Medlemmer, medlemstal etc. 
 
Der skal anmodes om medlemstal i unionerne for 2022 inden repræsentantskabsmødet. 
Opkrævningen sendes umiddelbart efter repræsentantskabsmødet – dette af hensyn til en evt. 
ændring af kontingent for 2022.  
 
 
7. KDAs hjemmeside  
 
Det planlægges en opdatering af hjemmesiden, herunder med billeder fra danske flyvesituationer. 
NBO tager kontakt til unionernes sekretariater med henblik herpå – OBS på rettighedsindehavere. 
 
Vedtægterne på hjemmesiden skal opdateres med de seneste tilføjelser ang. intern revisor.   
 
 
8. Kommende arrangementer  
 
Der skal planlægges kommende aktiviteter herunder koordineringsudvalgsmøder (oktober og 
januar). NBO finder datoer og melder ud til næste FU-møde.  
 
 
9. Tilbagemelding FAI GC 2021 v/PE 
 
Der har ikke været valg i år og FAI er nu i gang med den lovede og planlagte omstrukturering. Der 
er gjort meget for at inddrage de forskellige sub-kommissioner, herunder månedlige møder med 
præsidenten. FAI trimmes hele vejen rundt, også økonomisk.  

 
10. Luftrum, herunder droner  
 
KDA har haft en repræsentant med til luftrumsbrugermødet i januar. Der var et stort fokus på 
droner, og der sker meget på netop dette område. Luftrummet er presset, men dronerne skal 
vige. Der arbejdes med visuel line of sight (?), men teknikken skal udvikles yderligere. Der er 
ligeledes en app undervejs.  
 
11. Eventuelt   
 

- Der arbejdes fortsat i at ophæve enke-fonden for danske flyvere. Der er dog problemer ift. 
at møde kravene fra Civilstyrelsen.  

- Næste FU-møde afholdes 21/3-2022 klokken 20:00 på SKYPE.  
 



 

 


