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Side 1

Deltagere fra bestyrelsen: Lars Kruse, Martin Bjørnskov og Peter Skotte
Afbud: Niels-Eriksen Kristensen

Der er i alt op mødt 11 medlemmer inklusiv bestyrelsen.

Dagsorden
Valg af mødeleder: Peter Skotte blev valgt til mødeleder
Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt
Valg af sekretær: Martin Bjørnskov valgt som sekretær.

Årsberetning af formand Peter Skotte
Formand Peter Skottes formandsberetning kan findes som dokument på UAS-Sport.dk/downloads

Forslag
Der var i alt opstillet 3 forslag til generalforsamlingen.

Forslag 1
En samlet bestyrelse opstiller følgende forslag til generalforsamlingen:
Der tilføjes 1 ekstra medlem til den siddende bestyrelse. Således at denne udgør 1 formand og 4 
menige medlemmer.

En enig generalforsamling vedtog ved håndsoprækning forslaget.

Forslag 2
En Danish Drone Nationals facebook side, hvor alle kan følge med, også eventuelle piloter fra vores 
nabolande. UAS Sport Danmarks profil dækker jo meget mere bredt og kan derfor ikke have den 
samme interesse som vores gren inklusive Wings of love.

Generalforsamlingens kommentarer:
Facebook er tovejs kommunikation, hvor hjemmesiden er envejs kommunikation. På andre forums har 
holdningen været at det ikke kun handlede om racers og løb. Det foreslåes derfor at der oprettes et 
Facebook forum for UAS Sport Danmarks arrangementer.

Siden skal være en samling af UAS Sport Danmarks støttede arrangementer og spørgsmål i forbindelse 
med races. Gruppen skal være offentlig og ikke lukket. Der skal være strikse regler som opretholdes 
af admins, der i første omgang er bestyrelsesmedlemmer i UAS Sport Danmark. Regelsæt for gruppen 
udarbejdes.

Gruppen skal indeholde alle dele af UAS Sport Danmark, dermed er der også plads til wings ol.

Forslaget blev vedtaget af en enig generalforsamling, og bestyrelsen skal udarbejde et regelsæt og 
oprette Facebook gruppen. 
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Forslag 3
3. (Regler) At det nuværende regelsæt bliver tilpasset så reglerne er de samme som Drone Nationals 
eller FAI som ikke har nogle nedre grænse for størrelsen af deltagene quads i 250 Pro klassen.

3b. Jeg synes personligt at 200mm skal kunne deltage i pro klassen, dog kan man pålægge en 
restriktion i form af en minimums vægt f.eks 500 gr. eller quads under 230mm skal flyve med 4 tommer 
props(inkl. triblades).

3c. At man ikke prøver at lave ikke eksisterende regler, vi, DN og FAI er nød til at have det samme 
regelsæt, så flere af os Dansker kan deltage i udlandet uden at foretage ændringer på opsætning.

Kommentarer fra generalforsamlingen:
Bestyrelsen skal stå ved det de har vedtaget indtil de finder grund til at ændre det. Der er ingen i 
bestyrelsen der har stået stejlt på reglerne. Det er vigtigt for bestyrelsen at vi lægger os op af FAI 
reglerne.

Det foreslåes at reglerne bliver tilpasse således at det går efter minimumsvægt i forhold til propeller.

Bestyrelsen udarbejder et regelsæt ud fra minimumsvægt i forhold til propelstørrelsen. Der er ikke 
længere mindstekrav til størrelsen på rammen.

180 klassen bibeholdes og er således fri, men du kan stadig benytte en almindelig 180 med ekstra 
vægt.

Valg af formandspost
Formandsposten var i år på valg og Peter Skotte er derfor på valg.
Peter Skotte modtager genvalg.

Peter Skotte blev genvalgt som formand af en enig generalforsamling.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Lars Kruse Jensen er på valg. Ligeledes har generalforsamlingen vedtaget bestyrelsens forslag 
vedrørende et ekstra bestyrelsesmedlem. Der skal derfor vælges to bestyrelsesmedlemmer til 
bestyrelsesposterne.
Lars Kruse Jensen modtager genvalg.

Rudi Christensen stiller op til bestyrelsespost.

Rahmat Baharlooie stiller op som suppleant.
Afstemningen blev ikke afholdt hemmeligt, da der ikke var yderligere medlemmer opstillet.

En enig generalforsamling accepterede de opstillede medlemmer.

Bestyrelsen tæller således:
Formand: Peter Skotte
Sekretær: Martin Bjørnskov
Bestyrelsesmedlem: Lars Kruse Jensen
Bestyrelsesmedlem: Rudi Christensen
Bestyrelsesmedlem: Niels-Erik Kristensen
Suppleant: Rahmat Baharlooie
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Eventuelt
Bestyrelsen skal arbejde for at der kommer lys på de deltagende multirotorer. Her skal der findes ud 
af, hvordan denne håndterer krav og specifikationer for dette. Hvilke farver er tilladte? Hvor skal lyset 
sidde? Hvilke lys skal bruges? Og hvor kraftige skal de være?

Det kan være et krav i andre lande og vil også være det i Danmark i fremtiden. LED lys vil gøre sporten 
mere publikumsvenlig og gøre det lettere for deltagere at se hinanden på banen.


