
	
	

 
Formandens beretning ved generalforsamling 2016 

 
 
 
Formandens beretning er jo en status over årets gang i gruppen.  
Det har været et år med mange indtryk og også en del gang i den.  
 
Først vil jeg rose alles indsats med at få DM 2015 til at ske.  
Det kræver mere end man lige tror at arrangere events, også selvom de i Danmark lidt 
blegner i størrelse sammenlignet med udlandet, især USA.  
 
DM FPV Races 
 
Der blev som bekendt afholdt 3 DM fpv races.  
Det første, næsten bogstavelig talt i modvind i Esbjerg. Men til trods for dårligt vejr og 
aflysning af finalerne mener jeg det var et vigtigt startskud for hele serien. En stor tak til 
Martin, Thomas og Henning for at tage teten i foråret og afholde en vel planlagt 
konkurrence.  
 
Så blev det Næstveds tur under kyndig supervision af Jan, "næstformanden" og Poul 
Møller.  
Personligt en laaaaang tur fra Aalborg med campingvogn. Det var dog hurtigt glemt da der 
kom gang i arrangementet.  
Vejret var mere med os denne gang. Og løbet blev afholdt efter alle kunstens regler flot 
ledet af Poul.  
Også her skal lyde en stor tak for indsatsen. Især til Jan.  
 
Sidste ben på DM røg til dobbelt a. Undertegnede stod for selve arrangementet med stor 
hjælp fra de sædvanlige fra Aviators Modelflyvere. Også nye medlemmer stillede op til 
hjælp.  Thomas, Rasmus og Phillip hjalp hele vejen op til og under arrangementet. Kim 
styrede konkurrencerne med stor præcision takket være hans erfaring fra andre løbs typer.  
 
Vi har alle lært en masse af de 3 events, ikke mindst hvor meget arbejde det kræver, men 
også at et DM løb kræver 2 dage for at det kan afvikles mest effektive.  
 
En kæmpe tak skal også lyde til sponsorerne for de mange flotte præmier.  
 
Udstyr til brug ved arrangementer 
 
I løbet af sommeren blev der afviklet en del løb i udlandet, og især bexbach løbet havde 
noget specielt som vi ikke havde set meget til før: 
Organiseret video.  
Da jeg oven i formandsposten her også sidder med i modelflyvning Danmarks bestyrelse 
foreslog jeg på et tidspunkt hele bestyrelsen om ikke UAS Danmark kunne ansøge om 
tilskud til at indkøbe et lignende system? 
Lang historie kort, så endte vi som bekendt med at blive bevilget midler til det komplette 
system PLUS et timing system fra rc lap counter. Dags dato har vi fået grej ca. 50000.  
Det synes jeg er rigtig rigtig flot. Og det er ubetinget et bevis på at MDK VIL sporten.  
Selvom det et et komplet system så er der meget der skal læres og tilpasses. Men det 
klarer vi ved fælles hjælp (håber jeg da) 
 
Så et meget positivt år for UAS sport Danmark og vores medlemmer.  



	
	
 
 
 
 
Modarbejdelse og tastaturkrigere… 
 
Desværre så er der også malurt i bægeret.... 
Vi skal jo fokusere på det positive, men jeg er nød til at berøre noget som ikke er helt så 
positivt som man kunne håbe.  
 
Denne interessegruppe er funderet under Modelflyvning Danmark. Det giver nogle rammer 
og dermed også nogle muligheder f.eks. midler til udstyr. Men stiller også nogle krav. 
Det tager langt de fleste heldigvis som en selvfølge, men der er nogle små grupperinger 
som vi primært ser på Facebook der tilsyneladende ikke mener at interesse gruppen 
og/eller MFK har noget at byde på faktisk tværtimod.  
Det synes jeg er rigtigt ærgerligt af flere årsager: 
Vi spilder en masse tid hver især på at skulle svare på indlæg som ret beset ikke har andet 
formål end at skabe splid og ballade 
Vi spilder en masse tid i bestyrelsen på at skulle tage stilling til om noget er værd at spilde 
tid på.... 
Det er især bekymrende når der stilles spørgsmålstegn ved ens virke i en bestyrelse. Når 
man skal beskyldes for at diktere det ene eller det andet fra personer uden noget kendskab 
til den enkelte sag eller bestyrelsesarbejde.  
Det er bl.a. derfor vi i bestyrelsen har været meget aktive for at invitere og aktivere for at 
deltagelse i denne generalforsamling. Så ser vi nemlig hvem der reelt interesserer sig. Og 
hvem der kun er interesseret i sin egne ideer... 
 
Jeg er også nød til at adressere et emne som vi ofte skal forholde os til: 
Modelflyvning Danmark/forsikring.  
 
De fleste er godt klar over at multirotor race ses af nogle som en slags nye skatere. Jo 
færre regler jo bedre, og så er der den her ældgamle organisation for Modelflyvere der 
blander sig.... 
Man er bare nød til at respektere at organisationen er der og har gjort et kæmpe stykke 
juridisk arbejde for at reglerne er så lempelige som de er. Og det er med trafikstyrelsens 
accept.  
Det er pga. regler at vi som organisation får lov til selv at håndhæve reglerne og selv sætte 
dem (for det meste) 
En samlet organisation kan mere end mange små. Det var også derfor at de 4 unioner blev 
samlet for ikke mange år siden. Det batter bare mere når man er mange medlemmer.  
Derfor kan det også undre mig at der er nogle der så krampagtigt VIL oprette deres eget 
udenom MDK, med argument om at det er prisen der er problemet osv.  
Fair nok vi har jo foreningsfrihed så alle kan gøre hvad de vil. Men jeg vil blot opfordre til at 
man stiller sig selv spørgsmålet om ikke kræfterne er bedre brugt i et fælles træk end i en 
lille fraktion der blot vil bestemme alt selv.  
USD sport Danmark er for alle. Og har man noget på hjerte eller forslag til ting som man 
mener bør ændres så kan man altid kontakte den siddende bestyrelse, eller endnu bedre 
stille op til bestyrelsen og gøre sin indflydelse gældende på den måde.  
 
Nå. Nok om det negative.  
 
 
 



	
	
 
 
 
Ekspansion 
 
UAS sport Danmark er en gruppe med vokseværk og vi har allerede skabt en del.   
Vi skal fortsætte det arbejde vi har sat i gang og forhåbentlig også sætte gang nye tiltag.  
 
Noget der allerede er i gang er f.eks. samarbejdet med ERSA og en europæisk liga. Her tror 
jeg virkeligt der kommer til at ske noget i det nye år.  
 
Min plads som formand er jo på valg denne gang. Så det bliver spændende om nye melder 
sig på banen? 
Jeg genopstiller i hvertfald ;-) 
 
Fortsat god generalforsamling  
 
 
 


