Danmarks Flyvehistoriske Union
REFERAT nr. 15:
DaFU BESTYRELSESMØDE d. 29. november 2008.
Afholdt i KDA-Huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde.

Til stede:
Erik Gjørup Kristensen
Karsten Thorsmark
Knud Rasmussen
Mikkel Hald
Mogens Jensen
Ulrich Schack

: EGK.
: KT.
: KR.
: MH.
: MJ.
: US.

Mødegrundlag i henhold til indkaldelse af d. 20.11.2008:
01: Bemærkninger til bestyrelsesmødereferat nr. 13 og 14.
Ingen bemærkninger.
02: Underskrivelse af bestyrelsesmødereferat nr. 13 og 14.
Underskrevet uden yderligere kommentarer.
03: Gennemgang af Repræsentantskabsmedlemslisten af d. 01. november 2008.
Der var følgende bemærkninger til listen:
Polyteknisk flyvegruppe:
Her er der usikkerhed om hvem der repræsenterer denne Repræsentantskabsgruppe.
MH kontakter Jeppe Nicolaisen.
Foreningen Danmarks Flyvehistoriske Museum-VL:
DaFU er i tvivl om der er tale om 2 foreninger, hvor den ene tegner museet og den anden tegner museets venner.
KR klarlagde, at der kun er tale om én forening for museet.
KR. redegjorde for, at det er ham som er museets kasserer.
04: Status på tilmeldte/betalende Repræsentantskabsgrupper og medlemmer.
MJ kunne oplyse at alle på Repræsentantskabslisten har betalt kontingent for 2008.
05: Gennemgang af foreløbigt årsregnskab for 2008 og fastlæggelse af budget for 2009.
MJ gennemgik det foreløbige årsregnskab og kunne oplyse at man fulgte det budgetterede. Status viste en balance på 11.400 kr. Budget for 2009 er vanskeligt at fastlægge på nuværende
tidspunkt, da dette i høj grad vil være afhængig af de aktiviteter, vi vil påtage os i løbet af 2009.
Her tænkes især på KDA’s 100 års jubilæum og eventuelle påtænkte udstillingsaktiviteter ved
flyvestævner m. m.
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06: Drøftelse af DaFU hjemmesiden.
MH demonstrerede hvordan hjemmesiden ser ud lige nu, og fremkom herefter med ideer til
hvordan hjemmesiden kunne ændres.
Det blev vedtaget, at hver enkelt Repræsentantskabsgruppes hjemmeside vil blive lagt ind på
DaFU siden, med en varighed på 1 måned.
Her har således hvert enkelt Repræsentantskabsgruppe, mulighed for at profilerer sig..
Det blev besluttet, at den nuværende, Dansk Svævehistorisk Klub (DaSK) bliver stående på
DaFU hjemmesiden resten af året.
Herefter følger øvrige Repræsentantskabsgrupper med en måneds mellemrum, i den rækkefølge, som er anført i den aktuelle medlemsliste. Næste på hjemmesiden er Danmarks Flymuseum,
som vil være på forsiden som ”medlemsprofil i hele januar 2009. MH orienterer gruppen.
Der blev drøftet muligheden for at lægge et galleri ind på hjemmesiden.
MH kunne oplyse, at google har begrænset plads, men med høj kvalitet, one com har en dårlig
opløsning og egner sig ikke til print. Det blev besluttet at MH lægger fotos ind, som er relateret
til DaFU begivenheder. De bliver lagt på one.com, hvilket vil blive offentliggjort snarest muligt.
07: Drøftelse af indhold i indkaldelsesskrivelsen til repræsentantskabsmødet 2009.
Deadline for forslag, som ønskes drøftet på repræsentantskabsmødet i 2009, er fortsat den 01.
marts 2009, jf. gældende vedtægter.
Datoen for Repræsentantskabsmødet blev drøftet. Mødet skal i henhold til gældende vedtægterne afholdes i maj måned. Såfremt det ikke skal være sammenfaldende med helligdagene i maj
måned, kan der kun være tale om 2 datoer, nemlig:
Lørdag den 2. maj eller lørdag den 16. maj.
Det blev besluttet, at Repræsentantskabsmødet 2009 forsøges afholdt på Zeppelin museet i
Tønder. MH koordinerer.
Følgende er på valg i 2009:
Formanden, Karsten Thorsmark.
Kassereren, Mogens Jensen.
Sekretæren, Ulrich Schack.
MJ ønsker ikke genvalg, men vil komme med en kandidat fra Dansk Ballonunion.
Der var herefter en længere drøftelse om det er personen eller medlem/foreningen, der er valgt
ind i bestyrelsen.
Det kunne fastslås, at så længe medlem/foreningen har et bestyrelsesmedlem i DaFU bestyrelsen, er det denne person, som repræsenterer medlem/foreningen.
Såfremt medlem/foreningen ikke ønsker at medlemmet skal repræsentere medlem/foreningen,
skal dette foreligge skriftligt fra medlem/foreningen.
EGK har således efterfølgende, pr. mailkommentar til referatet, ønsket følgende præciseret:
Hvis en repræsentantskabsgruppe ikke længere ønsker at deres valgte repræsentant repræsenterer gruppen, skal dette meddeles DaFU skriftligt. Hvis pågældende medlem er valgt til DaFU's
bestyrelse, så udtræder dette medlem af bestyrelsen og i stedet indtræder den på DaFU's repræsentantskabsmøde valgte suppleant i bestyrelsen. Repræsentantskabsgruppens nye repræsentant
er herefter valgbar på det næste repræsentantskabsmøde, jf. gældende vedtægter.
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08: Fastlæggelse af foredragsholder til Repræsentantskabsmødet 2009.
Man kunne blive enige om, at næste Repræsentantskabsmøde forsøges afholdt på Zeppelin- og
Garnisionsmuseum Tønder, med ønsket om et foredrag og en rundvisning.
09: KDA’s 100-års jubilæum.
Vi blev orienteret om at jubilæet ville blive fejret i Idrættens hus (Brøndby) ved en reception
den 20. januar. Derudover har vi kendskab til, at Knud Larsen og Carsten Jørgensen er involveret i udgivelsen af en bog. Der har tidligere været tiltag om afholdelse af en historisk konference i KDA-regi, men man kan konstaterer at udvalget for dette er nedlagt. Man har simpelthen ikke de økonomiske midler for at gennemføre et sådant.
MJ har således efterfølgende, pr. mailkommentar til referatet, ønsket følgende præciseret:
Vi blev orienteret om at jubilæet ville blive fejret i Idrættens hus (Brøndby) ved en reception
den 20. januar. Derudover har vi kendskab til, at Knud Larsen og Carsten Jørgensen er involveret i udgivelsen af en bog. Der har tidligere været tiltag om afholdelse af en historisk konference i et samarbejde mellem DaFU og KDA. Situationen i forbindelse med KDAs jubilæum er
imidlertid, at KDA ikke har økonomiske midler til at gennemføre jubilæumsarrangementer ud
over receptionen den 20. januar 2009 og KDA har derfor nedlagt sit jubilæumsudvalg. DaFUs
forslag om en konference har ikke hidtil været nævnt blandt de forslag om arrangementer, som
udvalget har behandlet.
10: Eventuelt
 MJ orienterede om sit oplæg til en flyvehistorisk konference i 2009. Der blev talt om oplægget, som virker meget interessant. Det blev besluttet at DaFU vil undersøge hvad
omkostningerne for afholdelse af en sådan konference vil være og ikke mindst hvad indholdet skulle være. Der var følgende muligheder i spil. Beldringe Lufthavn, på grund af
sin central beliggenhed og Skive lufthavn, da man ved at sidstnævnte kan rumme et sådan event. MJ lovede at ville besøge og undersøge mulighederne for mulige lokaliteter
og straks i det nye år, at fremkomme med et muligt oplæg til vores ønskede konference.
 Det blev pålagt formanden at spørge ind til hvordan det går med planlægningen af vor
Englandstur (Carsten Jørgensen - DFF).
 EGK savner emner til at sætte på listen over flyvehistoriske emner (liste over store såvel
som små ting der har relation til Dansk flyvehistorie i lighed med f.eks BAPC's liste
over emner i engelsk flyvehistorie).
 EGK lovede at fremsende MH opdaterede fotos til KZ-listen, for indsættelse på DaFUhjemmesiden.
 MJ ønskede større synlighed af DaFU.
 KT har en liste fra tidligere DaFU-emner. Denne liste vil blive taget frem igen om de
evt. emne vil blive kontaktet.
 Der bliver afholdt flyvestævne i Skrydstrup den 14. juni og i Roskilde den 22-23. august. Man blev enige om, at vi bør arbejde på, at vi får etableret en fælles stand de 2
steder. US vil kontakte de enkelte i DaFU kredsen om et fælles arrangement/telt i Skrydstrup. Det samme skal ske i Roskilde, men her er ikke fundet nogen tovholder, hvilket
forhåbentlig vil ske, ved vores næste bestyrelsesmøde i begyndelsen af det nye år.
 EGK orienterede om bestræbelserne på at lave et udstillingsområde ved KZ-rally (og understregede at der jo er fast grund under de arealer der benyttes hertil). DFS er jo nærmest selvskrevne til at udstille her, da de har været med i mange år, men der er stadig
plads til flere.
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Således noteret og refereret af:
Ulrich Schack – sekretær
Den 08. december 2008,
med indskrevne bestyrelseskommentarer af den 15. december 2008.

BESTYRELSESMØDEREFERAT nr. 15 er ved underskrift godkendt af:

________________________________
Karsten Thorsmark
Formand.

___________________________________
Knud Rasmussen
Næstformand.

________________________________
Mogens Jensen
Kasserer.

___________________________________
Ulrich Schack
Sekretær.

________________________________
____________________________________
Mikkel Hald
Erik Gjørup Kristensen
Suppleant.
Bestyrelsesmedlem.
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