Danmarks Flyvehistoriske Union

REFERAT nr. 5:
DaFU Repræsentantskabsmøde den 17. maj 2009.
Afholdt ved Zeppelin & Garnisonsmuseet, Gasværkvej 1, 6270 Tønder.

Til stede:
Danmarks Flyvehistoriske Selskab
Dansk Ballonunion
Dansk Flyvehistorisk Forening
Dansk Svæveflyvehistorisk Klub
Dansk Veteranflysamlings venner
KZ & Veteranfly Klubben
Københavns Flyvehistoriske Selskab
Zeppelin- & Garnisonsmuseet, Tønder

Repr. ved Ulrich Schack.
Repr. ved Mogens Jensen.
Repr. ved Carsten Jørgensen.
Repr. ved Karsten Thorsmark.
Repr. ved Christian Søe-Jensen.
Repr. ved Erik Gjørup Kristensen.
Repr. ved Knud Rasmussen.
Repr. ved Mikkel Hald.

Afbud:
DC-3 Vennerne
Flyveteknisk Selskab, Ingeniørforeningen i Danmark
Langelands Museum
NORARC
Pensionistforeningen FSN Værløse
Polyteknisk Flyvegruppe
WWII - Fly-Arkæologisk-Samling, Ålborg
Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum

Ikke til stede:
Aeronautisk Aktivitetscenter Avedøre
Danmarks Flymuseum
Foreningen Danmarks Flyvehistoriske Museum-VL
Militærflyvegruppen, Stauning
Opsund Ungdomsskole
T-33 gruppen
The Hawkeye Association 2005

Dagsorden:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:

Valg af dirigent.
Bestyrelsens årsberetning om repræsentantskabets virksomhed.
Forelæggelse af repræsentantskabets regnskab for det forløbne kalenderår.
Forelæggelse af budget og forslag til kontingent for det kommende kalenderår.
Vedtagelse af liste over repræsentantskabsgrupper tilknyttet repræsentantskabet og eventuelt
kommende interesserede.
Valg af repræsentanter, samt valg af personlige medlemmer af repræsentantskabet.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af formand.
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
Valg af 2 revisorer blandt repræsentantskabsgrupperne.
Eventuelt.
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Ad 1: Valg af dirigent
Carsten Jørgensen blev valgt til dirigent og kunne konstatere at indkaldelsen var i henhold
til vedtægterne og udsendt til tiden.
Ad 2: Bestyrelsens årsberetning
Karsten Thorsmark fremlagde årsberetningen, som er vedlagt referatet. Beretningen gav
ikke anledning til yderligere spørgsmål eller kommentarer.
Ad 3: Regnskab
Regnskabet blev fremlagt af Mogens Jensen, som blev vedtaget uden yderligere
kommentarer.
Ad 4: Budget og forslag til kontingent
Ved fremlæggelse af budgettet kunne Mogens Jensen oplyse at der er fokuseret på den
kommende konference, således at man er i stand til at stille en underskudsgaranti. Med
det budget der er lagt planlægger man at konferencen kan hvilke i sig selv, men
beholdningerne i DaFU skulle være så store, at man kan give den nødvendige garanti.
Man besluttede at man fastholder kontingentet uændret.
Ad 5: Vedtagelse af liste over repræsentantskabsgrupper/medlemmer
Ved gennemgangen af listen bemærkede Christian Søe at T-33 gruppen ikke ville være
aktuel på grund af at projektet var blevet standset. Man blev enige om at dette måtte være
noget at formanden skulle tage sig af. Mogens Jensen ønskede, at vor brutto liste fra
tidligere blev taget op i den kommende bestyrelse.
Ad 6: Valg af personlige medlemmer af repræsentantskabet
Det kunne konstateres at dette spørgsmål måtte ligge ude i den enkelte
repræsentantskabs gruppe og ikke var i repræsentantskabets regi.
Ad 7: Indkomne forslag
Formanden kunne oplyse, at der ikke var indsendt nogen forslag.
Ad 8: Valg af formand
Der var ingen modkandidater til den siddende formand så han kunne genvælges.
Ad 9: Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
MJ + US + MH var på valg, hvor MJ ikke ønskede genvalg. Da der ikke var opstillet andre
kandidater havde vi et problem efter en del diskussion indvilgede MJ i at være suppleant
idet han ikke mente at have den fornødne tid til at være kasserer. Den indbyrdes fordeling
af posterne vil blive overladt til det efterfølgende bestyrelsesmøde. Man kunne herefter
konstatere at bestyrelsen kunne forsætte.
Ad 10: Valg af revisorer
Det blev besluttet at vælge Lars Finken og Orla Korps til revisorer.
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Ad 11: Eventuelt
EGK ønskede at vi på vor hjemmeside optog en liste visende effekter som kan have almen
interesse. MJ orienterede om konferencen som vil blive afholdt i november i Odense. CJ
orienterede om Englands turen, som bliver afviklet i september måned, der er nu tilsagn
om deltagelse fra 30 personer.
Det blev foreslået at næste repræsentantskabsmøde i 2010 afholdes på Langeland fortet i
2010.

Således noteret og refereret af
Ulrich Schack
d. 17. maj 2009
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