Danmarks Flyvehistoriske Union

REFERAT nr. 16
DaFU BESTYRELSESMØDE d. 28. februar 2009.
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. 22. februar 2009:
01: Bemærkninger til seneste bestyrelsesreferat nr. 15
Ingen bemærkninger.
02: Underskrivelse af seneste bestyrelsesreferat nr. 15
Underskrevet uden yderligere kommentarer
03: Gennemgang af Repræsentantskabsmedlemslisten, rev. d. 01.01.09.
Mogens gennemgik medlemslisten og opdaterer denne til vor Repræsentantskabsmøde den 16.
maj.
Det bemærkes at Hawk Eye blev godkendt på repræsentantskabsmøde den 24. maj 08 og som
konsekvens heraf udgår Thunderflash
04: Gennemgang af årsregnskab for 2008 og fastlæggelse af budget for 2009.
Mogens gennemgik endeligt årsregnskab, hvortil der var bemærkninger til posten hotel/hjemmesiden, hvor udgifterne er steget ca. 265 kr. mere end oprindeligt budgetteret. For det kommende
budget for 2009, ville MJ udskyde dette til vi havde drøftet pkt. 08 omkring DaFU-konferencen.
EGK spurgte til om DaFU ville støtte et arrangement man ville afholde i Skive den 19-21. juni, for
at fejre KDA i 100 år. Man blev enige om, at så længe der ikke foreligger en egentlig projektbeskrivelse af arrangementet fra Skive, vil vi ikke kunne støtte dette arrangement.
05: Drøftelse af DaFU’s hjemmeside.
Mødedeltagerne kunne konstatere tilfredshed med de gennemførte ændringer på hjemmesiden.
Det blev besluttet at der på hjemmesiden ville blive indlagt produktionsliste af KZ flyene samt fotos. De DafU repræsentantskabsgrupper der ikke har en hjemmeside, tilbydes plads på vor hjemmeside/medlemsprofil. Der opfordres derfor til at medlemmer uden hjemmeside kontaktes og oplyses om denne mulighed. MH vil foranledige og styre disse tiltag.
06: Drøftelse af indhold i indkaldelsesskrivelsen til Repræsentantskabsmødet 2009.
01: Deadline for fremsendelse af forslag til behandling på repræsentantskabsmødet!
KT fremsender forslag til ændring af deadlines samt i den forbindelse ændring af afholdelse
af fremtidige repræsentantskabsmøder.
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02: Bestyrelsens årsberetning.
KT ønsker bestyrelsens hovedpunkter til denne, senest den 7 marts.
03: Repræsentantskabsgruppernes accept på deres respektive hjemmeforsider.
Se bemærkninger hertil under pkt. 05.
04: Forslag til vedtægtsændringer.
Her blev drøftet tidspunktet for afholdelse af repræsentantskabsmødet. KR havde et særstandpunkt fra den øvrige bestyrelse som ønskede dette rykket frem til februar/marts måned, medens KR ønskede dette afholdt i april/maj.
05: Følgende er på valg i år 2009:
Karsten Thorsmark, som er villig til genvalg.
Ulrich Schack, som er villig til genvalg.
Mogens Jensen, ønsker ikke genvalg.
06: Vi bør vel nævne vores foreslåede DaFU-konference og Englandstur i indkaldelsen.
Alle kunne tilslutte sig dette.
07: Fastlæggelse af foredragsholder(e) til Repræsentantskabsmødet 2009.
Med henvisning til at vi har besluttet at repræsentantskabsmødet afholdes på Zeppelin- og Garnisonsmuseet i Tønder, vil det være naturligt at det er Manfred Pedersen som er foredragsholderen.
MH blev udpeget til at være kontakt til Tønder og sørge for de praktiske gøremål i forbindelse
med arrangementet, foredragsholder, lokaler, mad m.m. MJ ville undersøge muligheden for fællestransport fra København, evt. minibus eller lign. Det blev besluttet at mødet skulle indledes
med frokost kl. 1130, repræsentantskabsmøde kl. 1300 -1400 og efterfølgende foredrag / rundvisning i tidsrummet 1400-1600.
08: DaFU konferencen 2009.
MJ havde udarbejdet et digert værk som oplæg til konference. Hvilket kan sammenfattes til at bestyrelsen går ud fra en arbejdsdato der hedder den 7. november. Konferencen søges afholdt på Dalum landbrugsskole ved Odense. Der er 3 foredragsholdere i spil. Scheiderbauer fra norsk Luftfartsmuseum, Kåre Johansen fra middelaldercentret i Nykøbing og Dines Bogø eller Tom Weihe.
Man blev enige om at KDA skulle have mulighed for at sætte sit aftryk på konferencen, f. eks. ved
at det blev Anders Madsen, som bød velkommen. MH lovede at komme med et oplæg til en flyer,
dette oplæg skulle være klar til den 1. april. I oplægget til konferencer bliver der mulighed for at
repræsentantskabsmedlemmerne kan præsentere de aktiviteter, som man beskæftiger sig med.
10: Eventuelt.
Det blev besluttet at DaFU skal være repræsenteret på Flyvningens dage i Roskilde i august. Vi
tilmeldte os stævnet d.d. og har tegnet os for ca. 32 m2, hvor KFS og DFS vil være de primære
foreninger på standen. Men naturligvis skal en vigtig del af materialet, fra disse to foreninger,
være information om DaFU, og vi vil naturligvis også henstille til de øvrige udstillere, under
DaFU regi, vil gøre det samme.
Vi har stadig ikke modtaget en tilbagemelding på vores anbefalede fremsendte brev til SLV,
hvorfor KT endnu en gang blev anmodet om at rykke for et snarligt svar.
Således noteret og refereret:
Ulrich Schack
Den 25 marts 2009
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BESTYRELSESMØDEREFERAT nr. 16 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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