Danmarks Flyvehistoriske Union
DaFU – BESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2008
Denne årsberetning er oplistet i de nedenstående kategorier, som DaFUbestyrelsen har drøftet og har arbejdet på i det forgangne år:
Afholdte møder
Bestyrelsen har fysisk afholdt følgende møder i 2008 / 2009:
Bestyrelsesmøde nr. 13, afholdt d. 12. januar 2008, i KDA-Huset.
Bestyrelsesmøde nr. 14, afholdt d. 24. maj 2008, på Stevnsfort (kasernen).
Bestyrelsesmøde nr. 15, afholdt d. 29. november 2008, i KDA-Huset.
Bestyrelsesmøde nr. 16, afholdt d. 28. februar 2009, i KDA-Huset.
Bestyrelsesmøde nr. 17, afholdt d. 26. april 2009, på Roskilde Lufthavn (terminalbygningen).
Derudover har bestyrelsen udvekslet en stor mængde e-mailkorrespondancer, bestyrelsen og enkelte
repræsentantskabsgruppemedlemmer imellem, hvorfor der i perioden ikke ansås at være behov for
at afholde flere bestyrelsesmøder i 2008 / 2009, ved fysisk fremmøde.
Bestyrelsen skal hermed henvise til vores hjemmeside, www.dafu.dk., hvor der forefindes referater
fra såvel bestyrelsesmøder, som fra repræsentantskabsmøder og meget mere.

Forslag til vedtægtsændringer
Grundet et sparsomt fremmøde ved repræsentantskabsmødet d. 24. maj 2008, ved Stevnsfortet, har
bestyrelsen i 2008 drøftet mulige vedtægtsændringer, med hensyn til afholdelsestidspunkt for
kommende repræsentantskabsmøder. Bestyrelsens foreløbige forslag er, at vi fremover måske bør
afholde repræsentantskabsmøder i februar måned, idet mange af DaFU-repræsentantskabsgrupperne
afholder deres respektive generalforsamlinger i maj måned. Denne foreslåede ændring vil
bestyrelsen arbejde videre på i 2009, til fremsendelse og forelæggelse ved Repræsentantskabsmødet
i 2010.

Fuldmagtsblanket
Fuldmagtsblanket, af d. 02. maj 2008, blev godkendt ved vores repræsentantskabsmøde d. 24. maj
2008 og er således gældende for repræsentantskabsgrupper, som ikke fysisk vil kunne deltage i et
kommende DaFU-repræsentantskabsmøde.
Fuldmagtsblanket af d. 02. maj 2008, vedhæftet indkaldelsen til repræsentantskabsmødet d. 17. maj
2009, bedes således benyttet og fremsendt til DaFU-formanden inden førstkommende
repræsentantskabsmøde, så vi kan komme videre i bestyrelsens ønsker om en samlet fremgangsrig
Danmarks Flyvehistoriske Union.

DaFU - hjemmesiden
Bestyrelsen, og ikke mindst vores webmaster Mikkel Hald, har igen i årets løb arbejdet ihærdigt på
synliggørelse af DaFU, ved løbende at indsætte opdateringer på vores hjemmeside, www.dafu.dk.
For at gøre DaFU-hjemmesiden ”levende” besluttede bestyrelsen i 2007, at hver enkelt
repræsentantskabsgruppe fremover vil kunne få mulighed for at profilere sig på hjemmesidens
forside, en måned af gangen på skift.
Da denne profileringsmulighed desværre kun er sparsomt benyttet i 2008, har bestyrelsen i 2008
besluttet, at repræsentantskabsgruppernes ”hjemmesider” skal og bør meddele deres indsættelse på
DaFU-hjemmesidens forside, så vi vil kunne udsende en hjemmeside i fuld udvikling og
opdatering.
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DaFU skal hermed igen i år, venligst opfordre repræsentantskabsgrupperne til at fremsende deres
forsideoplæg til formanden for indsættelse på DaFU-hjemmesidens forside.

DaFU - kalenderen
Bestyrelsen har tidligere opfordret repræsentantskabsgrupperne til at fremsende deres årsaktiviteter
til formanden for snarlig indlæggelse på DaFU-kalenderen.
Desværre har kun få repræsentantskabsgrupper i 2008 og ligeledes for 2009, fremsendt formanden
en tilbagemelding med hensyn til disse ønskede oplysninger.
HUSK! – at jeres kalenderoversigt på DaFU-hjemmesiden, vil være til stor glæde for jer alle, da
vores hjemmeside ses at bliver besøgt rigtig mange gange.

DaFU’s logo
DaFU-bestyrelsen og repræsentantskabsgrupperne har desværre endnu ikke haft mulighed for at
overrække ”DaFU-logogaven” til Knud Jørgensen, for hans enkle og stilfulde forslag, som nu har
været DaFU’s logo i flere år.

Indsigelse til SLV
I forbindelse med offentlig høring af og revision af BL 1-12, Bestemmelser om luftdygtighed og
flyvetilladelse samt luftdygtighedskrav, generelt, blev DaFU-bestyrelsen i 2007opmærksom 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.
Da DaFU endnu ikke, i begyndelsen af 2008, havde modtaget en tilbagemelding fra SLV på vores
ovennævnte anbefalede brev, har DaFU i 2008 set sig nødsaget til at genfremsende vores indsigelse
til SLV.
DaFU har herefter modtaget en kvittering fra SLV for ”læst”, men har stadig d.d. ikke modtaget et
fysisk/konkret svar på vores indsigelse, fra SLV.

Arrangementer i forbindelse med repræsentantskabsmøder
I forbindelse med repræsentantskabsmødet i 2008, ved Stevnsfort (kasernen), havde DaFU inviteret
Anders Bertelsen (talsmand for Stevnsfortet) til en rundvisning på og inden i fortet. Dette var en
stor og oplevelsesrig rundvisning.
Bestyrelsen har igen i det forgangne år 2008 arbejdet for, at der hvert år, i forbindelse med
repræsentantskabsmødet, afholdes et flyvehistorisk arrangement og har således til
repræsentantskabsmødet d. 17.05.2009 modtaget tilsagn om en rundvisning i Zeppelin- og
Garnisonsmuseum, Tønder, hvor Manfred Petersen vil forestå denne rundvisning i museet og i
baseområdet.

DaFU – udflugter
Som et led i fælles aktiviteter for repræsentantskabsgrupperne, arbejder DaFU-bestyrelsen i
samarbejde med Carsten Jørgensen (DFF), fortsat i 2008 med planlægningen af en mulig Englandsmuseumstur, som søges afviklet i september måned 2009.

Flyvehistorisk konference.
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DaFU-bestyrelsen har i 2008/2009 arbejdet ihærdigt på at arrangere en Flyvehistorisk Konference
(måske den første i Danmark). Denne konference, der afholdes i samarbejde med Kongelig Dansk
Aeroklub, er pr. d.d. foreløbig aftalt til afholdelse på Dalum Landbrugsskole d. 14. november 2009.

Ind- og udmeldelser af DaFU
Støtteforeningen for Projekt Thunderflash blev nedlagt i 2008 og er derfor frameldt DaFU. Til
gengæld har en fortsættelse af denne gruppe under navnet, The Hawkeye Association 2005
indmeldt sig i DaFU.

Indlæg i Flyv
DaFU arbejdede i 2008 på at få tykt et indlæg i FLYV, omkring DaFU deltagelse i ”flygseminar” i
Stavanger, Norge, dette indlæg blev endeligt trykt i august-nummeret af FLYV 2008.

Kongelig Dansk Aeroklub (KDA)
DaFU (formanden) deltog ved KDA’s 100 års jubilæum i Idrættens Hus i Brøndby, med en DaFUgave på kr. 500,-.

Øvrige DaFU-tiltag
DaFU-bestyrelsen arbejder løbende med fortløbende tiltag for synliggørelse af Danmarks
Flyvehistoriske Union (DaFU), hvorfor alle repræsentantskabsgrupper hermed tilskyndes til at
meddele, info@dafu.dk om jeres evt. nye ønskede DaFU-opdateringer i kalenderen, og øvrige
ønsker til forsiden, samt jeres oplysninger om nye emner/medlemmer til repræsentantskabet, som I
hermed må mener at DaFU- bestyrelsen bør, kan og skal kontakte i 2009.

Med mange venlige hilsner,
og på gensyn ved Zeppelin- og Garnisonsmuseet i Tønder, d. 17. maj 2009, kl. 11:00.
DaFU-bestyrelsen.
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