REFERAT ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Kongelig Dansk Aeroklubs Ordinære Repræsentantskabsmøde
lørdag den 9. april 2022 klokken 10.30 – 11.40
Repræsenterede med stemmeret
Delegerede
Michael Emmervadt Bach-Olesen (MBO)
Flemming Olsson (FO)
Line Visby Hansen (LVH)
Hjalmar Nielsen (HN)
Per Horn (PE)
Vagn Jensen (VJ) samt Annegrete Zobbe (AZ)
Peter Eriksen (PE) samt Claus Elmeros (CE)
Bent Holgersen (BH) Æresmedlem
Ikke repræsenteret

Stemmer
2 stemmer
2 stemmer
1 stemme
2 stemmer
2 stemmer
1 stemme
3 stemmer
1 stemme

Dagsorden samt referat
Formand Michael Emmervadt Bach-Olesen (MBO) byder velkommen til årets ordinære
repræsentantskabsmøde, som for første gang siden 2019 afholdes fysisk. Dernæst fortsættes til valg af
dirigent.
1. Valg af dirigent
Forretningsudvalget foreslår Claus Elmeros (CE), som enstemmigt vælges, hvorefter MBO giver ordet til
dirigenten.
CE takker for valget og gennemgår indkaldelsen til det ordinære repræsentantskabsmøde og kan konstatere
at indkaldelsen er lagt rettidigt på hjemmesiden samt rettidigt udsendt pr. mail. Ligeledes afholdes
repræsentantskabsmødet datomæssigt i overensstemmelse med vedtægterne.
Det blev derfor konkluderet, at repræsentantskabsmødet var lovligt og beslutningsdygtig.
Ordet givet til MBO for forelæggelse af næste punkt på dagsordenen.

2. Aflæggelse af årsberetning
Formanden aflagde sin mundtlige beretning:
2021 har været et specielt år. Coronavirus har nok engang påvirket den eksterne mødedeltagelse.
Der bør afholdes to fysiske koordineringsudvalgsmøder (KU-møder). Disse er grundet Corona ikke blevet
afholdt. Til gengæld er der fastlagt datoer for de kommende KU-møder som vil finde sted 8/10-2022 samt
14/1-2023. Et nærliggende punkt på dagsordenen til førstkommende møde kunne foruden U-space være
revision af KDAs FAI politik.
KDA er aktiv vedr. Europe Air Sports (EAS). Dette har været varetaget af Steen Poulsen fra DHPU, men da
Steen ikke længere er medlem af DHPUs bestyrelse, er han pt. i overvejelse om hvorvidt han ønsker at
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fortsætte, eller om der skal findes en anden repræsentant.
Der gøres reklame for KDAs midler for ’Støtte til politisk arbejde’. Puljen kan uddeles årligt, og udgør 15.000,så hvis unionerne har emner på programmet, der opfylder kriterierne, er de meget velkomne til at søge.
KDAs egenkapital udgør i omegnen af 1,5 millioner kroner. Det er ikke muligt at forsikre KDAs
erhvervsmæssige kapital mod bank-krak, hvorfor størstedelen af disse penge i stedet skal investeres i
obligationer med lav risiko. Pengene er dog forsikret mod cyberangreb via netbanken.

MBO giver ordet videre til PE, som orienterer omkring situationen i FAI;
Den nye bestyrelse arbejder videre med de ting, der er blevet besluttet på GC. FAI skal være mere for
luftsportens skyld. Der er for indeværende et godt samarbejde mellem de forskellige sub-comissions og
bestyrelsen, og det giver et godt indblik i, hvad der sker i FAI. Økonomien er blevet trimmet, herunder
brugen af eksterne konsulenter og rejseaktivitet. Det er indtrykket at ’skuden er blevet vendt’, og der
kommer til at ske en udvikling i de kommende år – her menes ligeledes mere indflydelse til sub-comissions.
Flemming Olsson (FO) spørger ind til om der skal ske en yderligere decentralisering, hvortil PE svarer, at det
er ønsket. Der gives et konkret eksempel ift. World Air Games, hvilket er et FAI flagskib, men at der skal laves
en ny form for World Air Games, hvor de forskellige grene tilgodeses.
FO spørger til, om der ønskes en egentlig aflivning af NAC’s hvortil PE svarer, at det ikke er målet, men at en
del ikke har Air Sports elementet med, hvilket er væsentligt. Det er ligeledes drøftet om sportslicenserne
fremover skal komme fra den respektive sub-comission. Men der skal ikke være en opbrydning mellem FAI
og Air Sports.
FO pointerer til ovenstående, at samspillet er væsentligt, men at de specifikke kompetencer ligger
decentralt.
PE oplyser, at der jo også kunne arbejdes mod, at Air Sport blev en del af FAI-sekretariatets årsværk.
MBO supplerer, at der er store forskelle i interesserne. Altså brugen af luftrummet vs. det operationelle.
Derfor skal der være en tydelig kommunikation, hvilket PE og FO tilslutter sig.
Per Horn (PE) spørger til holdningen til krigen i Ukraine ift. russiske statsborgere i lokale foreninger under
KDAs unioner.
MBO pointerer, at der er støtte til at udelukke Rusland og Belarus i al sport.
CE supplerer ift. DSvU, at herboende russere ikke er udelukket fra lokale foreninger.
Der er på repræsentantskabet enighed om, at man følger DIF anbefalingerne, hvor der ikke er breddeidrætsmæssige forbehold. Således er der opbakning til at KDA følger DIFs indstilling vedr. bredde-idræt, og
FAIs indstilling vedrørende sport.
Formandens beretning tages herefter til efterretning.
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Peter Eriksen (PE), som de seneste år har været økonomiansvarlig i KDA, stopper og det bliver derfor op til
den nye økonomiansvarlige af gennemse markedet for eventuelle alternative sekretariatsløsninger for KDA.
Sekretariatet varetages for indeværende af Nadia Bach-Olesen, hvorfor formanden er inhabil i drøftelser
vedrørende samme.
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3. Forelæggelse af regnskab til decharge, samt orientering om indeværende års driftsmæssige resultat
ved forretningsudvalget
PE gennemgår regnskabet. Der er ikke nogen særlige bemærkninger fra FU vedr. indtægter.
Der orienteres om enkelte poster, herunder leje af lagerlokale til KDAs bibliotek i det gamle KDA-hus i
Roskilde, men at de øvrige udgifter er som ventet. Revisionen finder regnskabet retvisende.

I forlængelse af punkt 3, spørges der fra FO ind til det benyttede bogføringssystem og prisen herpå. PE
svarer, at det er e-conomic, og at prisen er inklusive flere ’kigge-adgange’ til f.eks. ekstern revisor og
abonnementsløsninger til fakturering, samt automatisk bankafstemning.
Vagn Jensen (VJ) foreslår at skifte til eksemplvis Uniconta, og at en evt. konsulentydelse vil være gratis i
forbindelse med overflytning hertil. Det besluttes, at den kommende økonomiansvarlige for FU skal
undersøge alternative bogføringssystemer. Et evt. skifte vil af regnskabsmæssige hensyn først ske pr. 1/12023.

4. Behandling af indkomne forslag fra koordineringsudvalget og medlemsorganisationerne, herunder
forelæggelse af næste års budget samt godkendelse af kontingent for næste år
FU stiller forslag om advokatbistand til opløsning af enkefonden, da der er dukket problemstillinger op, som
ikke umiddelbart er løselige uden juridisk bistand. Der fremsættes et prisoverslag på 35.000,Civilstyrelsen, som skal give tilladelse til opløsning af fonden, efterspørger tidligere regnskaber fra fonden,
men disse er ikke at finde, og der er ikke nogen der kan huske, at der er delt penge ud fra fonden de seneste
mange år.
FO spørger til om advokatbistanden får indflydelse på kontingentopkrævningen. Dette afvises af MBO, som
tilføjer at en evt. advokatregning dækkes af eksisterende midler. FO kommenterer, at der er fint at
undersøge mulighederne for frigivelse af fondens midler til KDA, men at man ikke skal kaste for mange gode
penge efter dårlige, og at FU skal bruge rammen på de 35.000, fornuftigt.
Forslaget godkendes enstemmigt
PE gennemgår budgettet. Der er forventet, at mødeudgifterne vil stige, grundet en genåbning efter Corona,
og ellers ventes der ikke de store forskelle fra indeværende år.
VJ kommenterer renteudgiften og bemærker, at det jo bliver nemt tjente penge, når en del af KDAs likviditet
bindes i obligationer.
FO bemærker hertil at man kunne øge investeringen i obligationer, og at likviditetbehovet bør svare til ca.
1,5x omsætningen. MBO spørger repræsentantskabet om der er enighed om at øge investeringen i
obligationer, således at der en rest i banken på ca. 200-300.000,Dette er der fuld opbakning til.
FUs indstilling til repræsentantskabet vedr. kontingent er en nedsættelse fra 50,- til 45,- pr. medlem. Der
skal være balance i tingene og KDA skal ikke tjene penge, som kunne gøre større gavn i unionerne.
Kontingentnedsættelsen blev enstemmigt vedtaget
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Repræsentantskabet godkendte regnskabet.
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5. Valg
5.1. Valg af formand for forretningsudvalget
MBO var villig til genvalg. Der var ikke andre kandidater hvorfor MBO blev valgt enstemmigt som
formand for forretningsudvalget.
5.2. Valg af næstformand for forretningsudvalget
PH tog som eksisterende næstformand imod genvalg og blev enstemmigt valgt.

6. Eventuelt
VJ spørger til KDAs gamle effekter som står opbevaret i Arnborg. Det må være i alles interesse, at dette
materiale bliver offentligt tilgængeligt. VJ orienterer om, at der i Luftsport Danmarks bagland er mennesker,
som er villige til at hjælpe hermed og at der eksempelvis i Skive kunne være egnede lokaler. VJ vil gerne vide,
om der er opbakning fra repræsentantskabet til at arbejde videre med sagen. Dette er tilfældet, og MBO vil
ligeledes vide, om der evt. kunne være plads til KDA-biblioteket som pt. står opmagasineret i Roskilde.
PE tilkendegiver ligeledes støtte til projektet. Man kunne evt. investere i et aflåst glasskab til fremvisning af
diverse effekter. Hele FLYV-arkivet i original udgivelse kunne ligeledes være relevant på en sådan udstilling.
MBO oplyser, at KDA for indeværende betaler over 10.000,- årligt for opbevaring af materiale som pt. er
tilgængeligt, og at disse penge evt. kunne investeres i udstillingen.
FO spørger til hvor stort behovet er. Det er også vigtigt at få lavet et solidt aftalegrundlag vedr. KDAs udlån af
effekter – også for fremtidige generationer i FUs skyld.
Det aftales, at FU arbejder videre med mulighederne.
MBO tager slutteligt ordet og efterspørger billeder til hjemmesiden fra unionerne, hvor der er styr på
rettighederne. Herefter takkede MBO for god ro og orden og tak til dirigenten for mødeledelse.
Mødet blev afsluttet klokken 11:40

_________________________
Claus Elmeros, dirigent

_________________________
Michael Bach-Olesen, formand
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5.3. Valg af økonomiansvarlig for forretningsudvalget
FO stillede og til posten og blev enstemmigt valgt uden andre kandidater.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Claus Elmeros (CPR valideret)
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Michael Emmervadt Bach-Olesen (CPR valideret)
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