Danmarks Flyvehistoriske Union
DaFU – BESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2011
Denne årsberetning er oplistet i de nedenstående kategorier, som DaFU-bestyrelsen har drøftet og har arbejdet med i det forgangne år 2011:
Afholdte møder m.v.:
Bestyrelsen har fysisk afholdt følgende møder / deltagelser i 2011:
Bestyrelsesmøde nr. 24, afholdt d. 15. januar 2011, i KDA-Huset, Roskilde.
Konferencemøde 2011, afholdt d. 07. marts 2011, i Roskilde midtby.
Bestyrelsesmøde nr. 25, afholdt d. 02. april 2011, i KDA-Huset, Roskilde.
Bestyrelsesmøde nr. 26, afholdt d. 14. maj 2011, i Danmarks Tekniske Museum, Helsingør.
Repræsentantskabsmøde nr. 07, afholdt d. 14. maj 2011, i Danmarks Tekniske Museum, Helsingør.
Bestyrelsesmøde nr. 27, afholdt d. 14. maj 2011, i Danmarks Tekniske Museum, Helsingør.
Konferencemøde 2011, afholdt d. 13. juli 2011, ved Syddansk Universitet (SDU), Odense.
DaFU-deltagelse i Roskilde Airshow, d. 27. – 28. august 2011.
Bestyrelsesmøde nr. 28, afholdt d. 03. september 2011, i KDA-Huset, Roskilde.
DaFU-konference 2011, afholdt d. 29. oktober 2011, ved Syddansk Universitet (SDU), Odense.
Bestyrelsesmøde nr. 29, afholdt d. 26. november 2011, i KDA-Huset, Roskilde.
Bestyrelsen har igen i år 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 2011, ved fysisk fremmøde.
Bestyrelsen skal hermed henvise til vores hjemmeside, www.dafu.dk., hvor der forefindes referater
fra såvel bestyrelsesmøder, som fra repræsentantskabsmøder og en hel del mere.

DaFU – hjemmesiden:
Bestyrelsen, og ikke mindst vores webmaster Mikkel Hald, arbejder ihærdigt på synliggørelse af
DaFU, ved løbende at indsætte opdateringer på vores hjemmeside, www.dafu.dk.
Stor tak til Mikkel.

DaFU – kalenderen:
Bestyrelsen har løbende opfordret repræsentantskabsgrupperne til at fremsende deres årsaktiviteter
til info@dafu.dk, for snarlig indlæggelse på DaFU-kalenderen.
Desværre har kun få repræsentantskabsgrupper i 2011, fremsendt en tilbagemelding med hensyn til
disse ønskede aktivitetsoplysninger og bestyrelsen skal således hermed endnu engang anmode om
jeres kalenderoplysninger for 2012.

DaFU’s logo:
DaFU-bestyrelsen og repræsentantskabsgrupperne fik, ved det afholdte repræsentantskabsmøde i
Helsingør d. 14. maj 2011, endelig mulighed for at overrække ”DaFU-logogaven” til Knud Jørgensen, for hans enkle og meget stilfulde forslag, som nu har været DaFU’s logo i flere år.
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DaFU deltagelse i Roskilde Airshow:
DaFU deltog i Airshow’et i samarbejde med Danmarks Flyvehistoriske Selskab (DFS) og Københavns Flyvehistoriske Forening (KFF) på en fælles standplads.
Lørdag gik desværre op i hat og briller, da et voldsomt uvejr passerede Roskilde med efterfølgende
aflysning af dagens Airshow. Vi der stod på standen, gik efterfølgende til anklerne i mudder.
Søndag var der endeligt tørvejr, men med en vind fra syd, hvorfor alle starter og landinger foregik
på bane 21, næsten udenfor publikums synsvinkel – ærgerligt.
(DFS) har på deres generalforsamling 2012 meddelt at de alene vil deltage med en standplads i 2013.

Arrangementer i forbindelse med repræsentantskabsmøder:
Bestyrelsen har i det forgangne år 2011 arbejdet for, at der hvert år, i forbindelse med repræsentantskabsmødet, afholdes et flyvehistorisk arrangement og har således afholdt repræsentantskabsmødet
2011 d. 14. maj i Helsingør, Danmarks Tekniske museum, v/ Foreningen Flyvemuseets Venner med
foredrag v/ Torben Norup Sørensen, omkring emnet postflyvning i Danmark, med en afstikker til FF
49’s rolle, samt en efterfølgende rundvisning på museet, med en guide, der yderst vidende kunne berette om de udstillede fly, samt om baggrunden og stade for rekonstruktionen / opbygningen af FF 49.

DaFU – udflugter:
DaFU har i tæt samarbejde med Danmarks Flyvehistoriske Selskab (DFS) arbejdet ihærdigt på at
kunne arrangere en bustur i april 2012 til Tyskland og Holland, for besøg på flere flyvehistoriske
steder og museer.
Turen er desværre i skrivende stund blevet aflyst da der kun var tilmeldinger fra 12 interesserede.
Turen vil blive forsøgt gennemført i 2013.

Flyvehistorisk konference:
DaFU-bestyrelsen har i 2010/2011 arbejdet ihærdigt på at arrangere endnu en Flyvehistorisk Konference, nr. 2.
Konferencen blev afholdt, lørdag d. 29. oktober 2011 på Syddansk Universitet (SDU), med omkring
50 flyvehistorisk interesserede personer og blev kvitteret som en stor succes.
Foredragsholdere var:
Sven Scheiderbauer – Opbygning af det første radarsystem i Sverige 1944-1953.
Rob J. M. Mulder – Junkers indflydelse på ruteflyvningen i mellemkrigsårene.
Jesper Thestrup Henriksen – Thule Air Base, en amerikansk luftbase i Danmark.
Mogens Jensen – Terror fra luften, den britiske reaktion på bombardementerne fra luftskibe i WW 1.
Mariann Albjerg – Mine 30 år i Mission Control i NASA.
Niklas Gøllers Andersen – Jagerfly under 2. verdenskrig.
Bo Bang Petersen – Hundredeåret for Ellehammers helikoptorflyvning i 1012.
Mogens Jensen – 100 året for de første bombardementer fra luften i Libyen.
LAG (Flyvevåbenet) – Luftkrigen over Libyen.
Udover DaFU’s udgifter til konferencen har Ellehammerfonden støttet med kr. 7.500,- for at vi kunne gennemføre denne konference. Stor tak til Ellehammerfonden.

Indmeldelser i DaFU:
Glædeligt har Bo Bang Petersen (tidligere museumsinspektør i Danmarks Flyvemuseum) indmeldt
sig som personligt medlem af DaFU.
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Øvrige DaFU-tiltag:
DaFU-bestyrelsen arbejder fortløbende med flere tiltag for synliggørelse af Danmarks Flyvehistoriske Union (DaFU), hvorfor samtlige Repræsentantskabsgrupper og personlige medlemmer hermed
tilskyndes til at meddele info@dafu.dk om jeres eventuelle nye ønskede DaFU-opdateringer i kalenderen og jeres øvrige ønsker til opdateringer på forsiden, samt jeres forslag til nye emner / medlemmer til repræsentantskabet, som I således mener at DaFU- bestyrelsen bør, kan og skal kontakte
i 2012.
DaFU har udarbejdet en folder, som vil kunne fremsendes / uddeles til eventuelle interessenter med
interesse for den spændende danske flyvehistorie.
DaFU har for et par dage siden afholdt sit første møde i forbindelse med planlægningen af den 3.
Flyvehistorisk Konference i 2013.
Ligeledes arbejder DaFU fortsat på et samarbejde og koordineringen for festligholdelsen i forbindelse med 100-året for Ellehammers første helikopterflyvning i Danmark, d. 11. oktober 1912.

Med mange venlige hilsner,
DaFU-bestyrelsen.
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