Danmarks Flyvehistoriske Union

DaFU – BESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2006 / 2007.
Denne årsberetning er oplistet i de nedenstående kategorier, som DaFU-bestyrelsen
har drøftet og arbejdet på i det forgangne år:

Afholdte møder
Bestyrelsen har afholdt følgende møder i 2006 /2007:
Bestyrelsesmøde nr. 07, afholdt d. 06.05.06, efter repræsentantskabsmødet.
Bestyrelsesmøde nr. 08, afholdt d. 23.09.06 i KDA-Huset.
Bestyrelsesmøde nr. 09, afholdt d. 10.02.07 i KDA-Huset.
Bestyrelsesmøde nr. 10, afholdt d. 24.03.07 i Stauning.
Såfremt man ønsker mere detaljerede information om vore bestyrelsesmøder, henvises til vores
hjemmeside, www.dafu.dk., hvor der forefindes referater fra møderne.

Forslag til vedtægtsændringer
Bestyrelsen har ved samtlige ovenstående bestyrelsesmøder, drøftet nødvendigheden for en opdatering af vores nuværende vedtægter, seneste gældende er vedtaget d. 21. maj 2005. Disse drøftelser
har udmøntet sig i, at bestyrelsen vil foreslå ændringer til § 3.1, § 3.2, § 4.1 og til en ny § 4.5.
Disse foreslåede vedtægtsændringer er vedhæftet indkaldelsen til repræsentantskabsmødet.

DaFU - hjemmesiden
Bestyrelsen, og ikke mindst webmaster Mikkel Hald, har i årets løb arbejdet ihærdigt på synliggørelse af DaFU, ved løbende opdateringer af vores hjemmeside, www.dafu.dk.
Bestyrelsen har opfordret repræsentantskabsgrupperne til at fremsende deres aktiviteter til formanden, for indlæggelse på DaFU-kalenderen. Desværre har kun alt for få fremsendt en tilbagemelding.
For at gøre DaFU-hjemmesiden ”levende”, har bestyrelsen besluttet at hver repræsentantskabsgruppe fremover, vil kunne profilere sig på hjemmesidens forside, 1 måned af gangen på skift. For at
give bestyrelsen en idé om mulighederne, bad vi Mikkel Hald om at indsætte Zeppelin- og Garnisons museum Tønder, på forsiden. Denne ”synliggørelse” bakker bestyrelsen 100 % op omkring.
Næstkommende repræsentantskabsgrupper som vil komme på forsiden, vil være:
Dansk Veteranflysamling, Foreningen Danmarks Flyvehistoriske Museum – VL, Dansk Svæveflyvehistorisk Klub og Dansk Veteranflysamlings Venner.

DaFU’s logo
Af de 3 modtagne Logo-forslag, har bestyrelsen besluttet at Knud Jørgensens forslag er valgt som
DaFU’s logo. Som det ses, fremgår det allerede i DaFU’s brevhoved.
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Tillykke til Knud og tak for dit enkle og stilfulde forslag, som ligeledes symboliserer DaFU, som
den ”paraply” Union den er tiltænkt.

Ellehammer skrift
DaFU-bestyrelsen udsendte i 2005 en opfordring til alle repræsentantskabsgrupper om at fremsende
et indlæg fra år 1900 – 1914, med håbet om at kunne udgive en bog / et hæfte omkring de mangfoldige flyvehistoriske aktiviteter der foregik i Danmark, i tiden omkring Ellehammers første flyvning.
Det var imidlertid kun får, som gav tilsagn om at skrive indlæg, så det blev hurtigt klart, at vi stod
overfor en opgave som DaFU ikke kunne løse med en kort tidsfrist, og projektet blev derfor opgivet. En medvirkende årsag til denne beslutning var, at Danmarks Tekniske Museum også havde
planlagt at udgive et jubilæumsskrift om Ellehammers virke.

Indsigelse til SLV
I forbindelse med offentlig høring af og revision af BL 1-12, Bestemmelser om luftdygtighed og
flyvetilladelse samt luftdygtighedskrav, generelt, blev bestyrelsen opmærksom på de uheldige konsekvenser af forslaget for flyvning med bevaringsværdige luftfartøjer, og fremsendte derfor den 13.
februar 2007, et anbefalet brev til Statens Luftfartsvæsen, vedrørende de foreslåede ændringer.
DaFU har d.d. endnu ikke modtaget en kvittering på dette fremsendte brev fra SLV.
Bestyrelsen vil i samarbejde med repræsentantskabsgrupperne og koordineret med KDA følge den
fortsatte udvikling omkring denne påtænkte revision.
Kopi af brevet til SLV er vedhæftet mødeindkaldelsen.

Foredragsholder til repræsentantskabsmødet 2007
Bestyrelsen har arbejdet for, at der hvert år i forbindelse med repræsentantskabsmødet, afholdes et
flyvehistorisk foredrag og har til mødet i 2007 inviteret Jan Dellheden fra det svenske Aeroseum.
Jan Dellheden er tidligere helikopterpilot, med rang af major, i det svenske flyvevåben. Han er viceordførende i Aeroseum, medlem af ledelsesgruppen og med fem års erfaring i stiftelsen for Aeroseum, har han den bedst mulige baggrund for at informere om oprettelsen af et fremragende svensk
flyvemuseum.

DaFU – udflugt til Sverige 2007
Som et led i fælles aktiviteter for repræsentantskabsgrupperne har bestyrelsen arbejdet med at arrangere en to-dages udflugt til Svedinos Bil- och Flygmuseum i nærheden af Halmstad og det svenske flyvemuseum Aeroseum ved Göteborg.
Turen er planlagt til afholdelse i september 2007, men da der selvsagt er en økonomisk risiko ved et
sådant arrangement, vil det i første omgang blive fremlagt som et forslag til drøftelse i forbindelse
med repræsentantskabsmødet.
Svedinos Bil- och Flygmuseum er en af Europas største samlinger af veteranbiler og flyvemaskiner.
Den omfatter ca. 140 biler, 35 flyvemaskiner, motorer og meget mere.
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Aeroseum er et museum i verdensklasse. Det ligger i et tidligere tophemmeligt anlæg, der er bygget
ind i det svenske bjergmassiv. Området er fyldt med flyveoplevelser for såvel unge som for ældre.
Der er mulighed for flere forskellige oplevelser og man kan samtidig overvære arbejdet med restaurering af flyvemaskiner og helikoptere.

Ind- og udmeldelser af Unionen
Der har i årets løb været en tilgang på en repræsentantskabsgruppe – Foreningen Danmarks Flyvehistoriske Museum – Værløse og en afgang på to repræsentantskabsgrupper, henholdsvis Spankuk,
Vandel og SAS Flyvehistoriske Forening.
Bestyrelsen beklager de to udmeldelser og vil arbejde for at udbrede kendskabet til DaFU med forventning om, at flere vil tilmelde sig som repræsentantskabsgruppe.

Åbning af Staunings museumsudvidelse
DaFU var, ved formanden, repræsenteret ved denne åbningsceremoni. Stauning har nu fået en flot
og stor udvidelse af sit udstillingsareal. DaFU overbragte Stauning (DV), en gave på kr. 500,-.

Kongelig Dansk Aeroklub (KDA)
KDA kan i 2009 festligholde deres 100 års jubilæum. DaFU har tilbudt sin medvirken til dette og
har modtaget en foreløbig agenda fra KDA’s bestyrelsesformand, Aksel C. Nielsen, som varmt har
takket DaFU for aktiv deltagelse.
Blandt mulige DaFU initiativer, arbejder bestyrelsen med et forslag om at afholde en dansk flyvehistorisk konference i foråret 2009, i samarbejde med KDA.

Med venlig hilsen
På DaFU-bestyrelsens vegne
Karsten Thorsmark.
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