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Tillidsposter 
 
Bestyrelsen  
 Andersen, Jan Formand 
 Hansen, Lene Visby Næstformand 
 Olsen, Palle Vinther Sekretær  
 Sjøgren, Thomas >26.04 Kasserer 
 Kromann, Erik <26.04 Kasserer 
 Mundt, Christoffer 
 Mundt, Philip 
 
Øvrige tillidsposter  
 Andersen, Jan Redaktør af UnionsHåndbogen 
  Administration Facebook-side og -gruppe 
 Falkenstrøm, Tue Medlem af Uddannelsesudvalg 
  Medlem af DTO-udvalget 
 Hansen, Line Visby Webmaster 
 Heise, Sandra Revisorsuppleant 
 Hermansson, Kirsten Formand for Sportsudvalget 
 Jensen, Bjarne Chr. Medlem af DTO-udvalget 
 Jøhnk, Thomas  SA-ansvarlig 
   Digitale flyvekort 
 Jørgensen, Henrik Vedel Undersøger Flyvesikkerhedsorganisation 
 Kofoed-Rasmussen, Morten 2. suppleant bestyrelse 
 Kofoed-Toft, Kurt Medlem Transport af farligt gods -udvalg 
 Kromann, Erik Medlem Rådet for Større Flyvesikkerhed 
  Formand Transport af farligt gods -udvalg 
 Krongaard, Tina Revisor  
 Laursen, Lau Formand for Uddannelsesudvalget 
  Formand DTO-udvalget 
  Redaktør af Ballonposten 
 Munch, Tomas Medlem af Sportsudvalget 
  Controlling official observer 
 Mundt, Christoffer CIA-suppleant 
  The nominated post holder for Continuing 
  airworthiness management Technical Organ-

ization 
  Airworthiness review Technical Organization 
  Chief Inspector Technical Organization 
 Mundt, Philip Medlem af Uddannelsesudvalg 
 Mørup, Martin IT-ansvarlig 
 Paamand, Janne Medlem af Sportsudvalget 
 Paamand, Kim Accountable Manager Technical Organization 
  Quality Manager, Technical Organization 
  Medlem Transport af farligt gods -udvalg 
  Leder og Undersøger Flyvesikkerhedsorgani-

sation 
 Paamand, Rune Medlem af Sportsudvalget 
  CIA-repræsentant 
 Pedersen, Michael Bruun Chefobservatør 
 Sørensen, Camilla 1. suppleant bestyrelse 
 Thomsen, Claus Medlem af Sportsudvalget 
 Vinther, Jørn Medlem af DTO-udvalget 

  Bestyrelsens særlige rådgiver i EASA- og na-
tional lovgivning 
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DBu generelt 
 

Medlemsforhold  
Ved udgangen af 2020 var der registreret 50 A-medlemmer (52), 
63 I-medlemmer (65), 6 K-medlemmer (6) og 3 (1) O-medlem. 
 
Medlemstallene i 2019 er angivet i parentes. 
 
Thomas Sjøgren, kasserer 

 

Møder i bestyrelsen 
Bestyrelsen har i 2020 afholdt møder 24.02 (Albertslund), 22.03 
(Skype), 26/4 (Teams), 18.05 (Teams), 14.09 (Teams), og 16.11 
(Teams). Referater heraf er offentliggjort på Ballonunion.dk. 
 
Jan Andersen, formand 

 
 

Flyveaktivitet 
År Timer Landinger Kilometer 

2020 529 444 5587 
2019 509 440 6944 
2018 563 519 7656 
2017 576 574 7183 
2016 687 664 9595 
2015 694 710 9418 
2014 636 561 7885 
2013 565 532 7460 
2012 558 477 7517 
2011 636 580 8137 

 
De modtagne indberetninger om flyvetid, antal landinger og fløjne 
kilometre viser stort set uforandret aktivitet fra 2019 til 2020. Tal-
lene for de dansk registrerede balloner viser 529 timer (2019: 
509), 444 landinger (2019: 440) og 5.587 km (2019: 6.944 km). 

 
Uden et præcist overblik over hvilke balloner, der anvendes (helt 
eller delvist) kommercielt og hvilke der anvendes privat, er det 
min opfattelse, at både den private og den kommercielle aktivitet i 
2020 næsten har været på højde med 2019 – på trods af covid-19.  
 
Det er dog fortsat en væsentlig del under aktivitetsniveauet i 
årene 2014 – 2016. 
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Jan Andersen, formand 
 
 

Økonomi  

Regnskabet for 2020 viser et underskud på kr. 2.443 mod et bud-
getteret underskud på kr. 29.550. 

Den negative afvigelse på indtægtssiden skyldes et fald i A og I 
medlemskontingenter, der ikke har kunnet opvejes af to nyt O-
medlemmer, samt at indtægten på Web-link ikke blev fornyet. 

På omkostningssiden ligger posterne Møde, tlf. og rejseudgifter lidt 
over budget. 

IT - omkostninger er ligeledes lidt over budget. Årsagerne er, at 
der i årets løb er blevet indkøbt ny software. Samtidigt betales der 
i stigende omfang en årlig afgift til softwareudbydere. 

Gaver og repræsentation ligger også over budget, hvilket skyldes 
at der blev sendt gaver til de afgående bestyrelses- og udvalgs-
medlemmer. 

Der er en stor besparelse på den årlige generalforsamling da 
denne ikke kunne afholdes pga. Corona epidemien. 

Alle øvrige udgiftsposter ligger under budget. 
 
Foreningens egenkapital er faldet til kr. 227.695. 

Thomas Sjøgren, kasserer 
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Nyhedsbrev / Ballonposten 
 

I løbet af året udkom der trods alt tolv nyhedsbreve.  
 
Redaktionen ser det som sin vigtigste opgave at formidle de vær-
dier som den traditionelle ballonflyvning er bygget på. Fremadret-
tet vil fokus stadigvæk ligge på den gode, og interessante historie, 
uanset om den er 50 år gammel eller lavet i sidste måned. Sjove 
mennesker, og flotte balloner, vil altid få god plads i brevet. 
 
I løbet af året er der kommet enkelte bidrag til brevet. Her vil jeg 
særlig takke hovedleverandøren af spændende historiske fortællin-
ger, luftskipper Mogens Jensen. 
                                                                                  
Her bør også nævnes, at samarbejdet med redaktøren af hjemme-
siden (webmaster), luftskipper Line Visby Hansen, har fungeret 
upåklageligt. Fordelingen af materiale imellem hjemmeside og Bal-
lonposten er sket uden de store sværdslag. 
 
Jeg vil også rette en stor tak til unionsformanden, luftskipper Jan 
Andersen, der loyalt har afsluttet hvert brev med sine velmente 
tanker og synspunkter. 
 
Afslutningsvis skal nævnes at ingen dyr er kommet til skade ved 
produktionen af nyhedsbrevet. 

 
Lau Laursen, redaktør 

 

Hjemmeside 
Der er i årets løb oprettet 24 poster under kategorien "Hold dig op-
dateret", og i alt 6 aktiviteter på hjemmesiden.  
 
Der er der tilføjet 12 mødereferater og 12 udgaver af Ballonpo-
sten.  
 
I 2020 er der ikke sket store tilføjelser på indholdet på den offent-
lige del af hjemmesiden. Der er tilføjet information om og link til 
unionens O-medlemmer, og oprettet nogle få web-tilpassede artik-
ler fra Ballonposten.  
 
På medlemsdelen af hjemmesiden er den helt store tilføjelse i år 
flyvesikkerhedsudvalgets side "For en sikkerheds skyld" der bla. 
indeholder arkiv over hændelser.  
 
Ligesom sidste år er mange indlæg og opdateringer blevet foreta-
get af Jan Andersen - tak for din støtte. Også tak til jer der i 2020 
har bidraget med billeder og indhold til hjemmesiden. Håber I fort-
sætter jeres bidrag i 2021, og giv endelig input til hvad der kan 
gøre vores hjemmeside endnu mere læseværdig.   
 
Line Visby Hansen, webmaster 
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Facebook 
Unionens tilstedeværelse på de sociale medier omfatter en egen side 
– Dansk Ballonunion – og en gruppe – Medlem af Dansk Ballonunion. 
 
Siden indeholder som udgangspunkt informationer om danske me-
sterskaber i ballonflyvning samt danske ballonholds deltagelse i in-
ternationale mesterskaber. Siden er offentlig tilgængelig og har 183 
følgere. 
 
I 2020 er der oprettet 9 opslag, hvoraf de 8 i gennemsnit blev set 
af 161 personer. Et enkelt opslag (resultatet af DM) blev ’boostet’ 
og blev set af 2.090 personer. 
 
Gruppen Medlem af Dansk Ballonunion har 73 af unionens A- og I-
medlemmer som gruppemedlemmer. I denne gruppe deles opslag 
fra de enkelte gruppemedlemmer.  
 
Jan Andersen 
 

UnionsHåndbogen 
 
I 2020 blev der udsendt 7 opdateringer af UnionsHåndbogen. 
 
Den væsentligste ændring skete ved opdatering 2020.02, hvor do-
kumenter vedrørende Dansk Ballonunions Skole blev indarbejdet. 

 
 Ansvar for udarbejdelsen af nye afsnit samt for ajourføring af de 

enkelte afsnit i UnionsHåndbogen – samt procedure for nye afsnit 
og ajourføring – er beskrevet i UH232. 
 
Jan Andersen, redaktør af UnionsHåndbogen 

 

Følsomme områder 
 
Tak til alle piloter for i løbet af foråret og tidlig sommer at være 
behjælpelig med oprydning af gamle følsomme områder. Dette ar-
bejde medførte at hele 19 eksisterende følsomme områder blev 
slettet.  
 
Igen i år vil vi foretage tilsvarende oprydning af følsomme områder 
som udløber 21 (eller tidligere). 
 
2020 har budt på ’normal aktivitet’ med et mindre antal nye områ-
der (5 styk). 
 
Opdaterede flyvekort som indeholder gældende følsomme områder 
kan fremdeles hentes fra unionens hjemmeside, eller ved at følge 
nedenstående link: 
 
https://www.dropbox.com/sh/g5rn06klxbyloxe/T4BmtB4Bgk 
 
Husk altid at have flyvekort, GPS og/eller computer med moving 
map opdateret med aktuelle følsomme områder. Når der kommer 
mange opdateringer i periode med godt vejr, vil der blive sendt 
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mail rundt i forbindelse med opdateringerne. Mindre opdateringer 
vil der blive orienteret om i nyhedsmails. 
 
Nye følsomme områder anmeldes via unionens hjemmeside. 
 
Thomas Jøhnk, Redaktør af Følsomme områder 
 

Digitale kort 
Opdaterede flyvekort som indeholder gældende følsomme områder 
kan fremdeles hentes fra unionens hjemmeside, eller ved at følge 
nedenstående link: 
 
https://www.dropbox.com/sh/g5rn06klxbyloxe/T4BmtB4Bgk 
 
Der ligger en række kortudsnit i forskellige størrelser. Yderligere 
kortudsnit (op til ca. 50 x 50 km er mulig) kan tilføjes hvis du kon-
takter Thomas Jøhnk. 
 
Kortene holders til stadighed opdateret med gældende følsomme 
områder. 
 
Thomas Jøhnk, ansvarlig for digitale kort 
 

Flyvesikkerhedsorganisation 
    

Flyvesikkerhedsorganisationen består af Henrik Vedel og Kim Paa-
mand. 
 
Der har i årets løb ikke været indberettet havari eller alvorlige 
hændelser til hverken os eller Havarikommissionen.  
 
Ifølge TBST’s flyvesikkerhedsrapport 2019 er der 76 balloner på 
det danske luftfartsregister. Det er langt flere end vi har kendskab 
til som aktive. Jeg vil gerne opfordre til at du lige kigger efter i 
kælderen eller garagen og ser om der tilfældigvis skulle stå en el-
ler flere balloner der skal afmeldes. 😊"#$%  
 
Henrik har i årets løb givet UH800 om sikkerhed en kraftig og god 
overhaling. Hvis du ikke allerede har læst den så kig lige.  
 
På Havarikommissionens hjemmeside er der nu 1 (!) hændelses-
rapport hvor en ballon er involveret: https://havarikommissio-
nen.dk/luftfartsarkiv/2020/2020-206/. Enten er vi meget dygtige 
til at flyve, eller også er vi dårlige til at rapportere hændelser. 
Husk at vi skal give andre mulighed for at lære af vores fejl. 
 
Derfor har vi oprettet et nyt punkt på hjemmesiden, hvor Line har 
lagt en kopi af de historiske hændelsesrapporter ind til fælles op-
byggelig læsning: https://ballonunion.dk/forside/medlemsind-
hold/sikkerhed/. 
 

 
 Kim Paamand, Leder og undersøger 
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Sportsudvalget 

Udvalg 
Sportsudvalget bestod i 2020 af de samme 5 medlemmer som i 
2019  
Claus Thomsen 
Janne Paamand 
Rune Paamand 
Tomas Munch 
Kirsten Thorbjørn Hermansson, formand 
 
Der har været afholdt 6 møder, heraf 4 som Skype-møder. Derud-
over har udvalgte SU-medlemmer mødtes lejlighedsvis og efter 
behov i fht. opgaven. 

2020, overordnet 
Corona/Covid-19 satte sit præg på 2020 – også i ballonsporten. De 
fleste nationale og internationale stævner blev aflyst.  
 
I Danmark havde vi også længe en stor usikkerhed om hvorvidt 
DM2020 kunne afvikles eller ej. Nogle få uger før det planlagte DM 
blev forsamlingsforbuddet imidlertid hævet til 100 personer og det 
blev besluttet at afvikle DM som et af de få ballonstævner der blev 
gennemført i 2020.  

DM2020 
Arrangør var Circus Balloon Club og DM blev afholdt i perioden 
28/7 – 1/8. 
 
DM blev afviklet ved Slagelse med stævnecenter på Hotel Vilcon, 
hvor også de fleste DM-deltagere boede.  
 
Der var 15 tilmeldte piloter, men desværre måtte 3 piloter af for-
skellige årsager melde afbud – så der deltog aktivt 12 piloter.  
 
Der var en række Covid-19-restriktioner, som arrangøren skulle 
overholde for at DM kunne gennemføres – bl.a. at startpladsen 
skulle indhegnes med minestrimmel og at det ikke måtte annonce-
res hvor ballonerne startede fra. Det stillede særlige krav til fleksi-
bilitet fra arrangøren og lokale sponsorer. 
   
De første dage var der for stærk vind til flyvning, men i slutningen 
af stævneperioden lykkedes det at gennemføre 2 flyvninger med 6 
tasks og dermed afvikle et danmarksmesterskab.  
 
For placeringer henvises til https://ballonunion.dk/forside/mere-
om-ballonflyvning/sportslige-resultater/resultater-fra-de-afholdte-
danmarksmesterskaber/ 
 
Arrangøren havde planlagt gode sociale aktiviteter, som DM-
deltagerne kunne benytte i ventetiden. 
 
Sportsudvalget hæftede sig også ved at der var en række 
”nye/gamle” DM-deltager – dvs. piloter der ikke havde deltaget i 
DM før eller hvor det er mange år siden de sidst har deltaget. 
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Evalueringen viste at et meget stort flertal fortsat giver opbakning 
til den form som DM har (dansk stævneledelse og kombination af 
tasks). 
 

Flerårige DM sponsorer  
 

I sommeren 2020 lykkedes det at lave en femårig sponsoraftale 
med Kosan gas. Aftalen indebærer bl.a. at der til danmarksmester-
skaberne kan købes gas til en betydelig reduceret pris og at der for 
skiftende arrangører kan indgås en samlet gasaftale der er mere 
attraktiv end hidtil. 
 
I efteråret blev der indgået en treårig sponsoraftale med Dream-
Balloon, der stiller et større antal passagerflyvninger til rådighed 
for skiftende DM-arrangører. Disse pladser kan bl.a. bruges som 
”valuta”/modydelse til lokale sponsorer eller leverandører til DM. 
Dreamballoon får til gengæld stævnenavnet, der herefter hedder 
”DreamBalloon Cup – danmarksmesterskaberne i ballonflyvning”. 

 
Sponsoraftalerne i kombination med bl.a. reducerede omkostnin-
ger til en dansk stævneledelse, gør at der i de kommende år er et 
økonomisk fundament, der gør det mere attraktivt at være arran-
gør og DM-deltager. 
 

To ansøgninger som arrangør til DM2021 
I oktober måned 2020 var der deadline for ansøgninger fra poten-
tielle arrangører til DM2021. For første gang i nyere tid (måske no-
gensinde?) var der to ansøgere - og begge var kvalificerede ansø-
gere. Sportsudvalget valgte Ballonklub Fyn, som den ansøger der 
kunne levere den mest attraktive DM-pakke, hvorfor DM2021 bli-
ver afholdt på Fyn. 

Ny DM-website 
Sportsudvalget har længe ønsket sig en ny og mere ”moderne” 
DM-hjemmeside. Med meget stor støtte fra frivillig arbejdskraft gik 
den nye side i luften i november måned. 

 

Nye sensorbokse som erstatning for FAI-loggere 
 

Der har de sidste par år været en ny sensorboks under udvikling 
og sammen med en BalloonLive App skal de erstatte de hidtidige 
FAI-loggere. Sportsudvalget har imidlertid valgt at købe 20 af de 
gamle FAI-loggere, der skal bruges til DM2021 og DM2022. På det 
tidspunkt har vi fået nogle erfaringer med de nye sensorbokse og 
forhåbentlig også fundet en finansieringsform. 

Rekorder 
I 2020 har der været lidt bevægelse i rekorderne. I januar måned 
fik Nanna Madsen fløjet sig til to danske rekorder i kategorien AX-4 
(hopper). Det blev til 8.612 m som distance og 1 time og 42 
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minutter som varighed. Der har ikke tidligere været sat rekorder i 
AX-4 klassen hvorfor de nu står som danske rekorder. 
 
Derudover arbejdes der på en beskrivelse / guide til hvordan man 
sætter rekorder i Dansk Ballonunion, hvilket skulle gøre processen 
mere overskuelig og på den måde tilskynde til at der er flere pilo-
ter der vil forsøge sig med rekordforsøg. 
 

CIA  
2020 har været et enormt kedeligt år for internationale ballon-
events. Det 4. kvindelige verdensmesterskab i Polen blev aflyst, 
det 5. kvindelige verdensmesterskab i Australien er udsat til 2023 
og det 24. verdensmesterskab i Slovenien er udsat til 2022 (og får 
en ny invitation/tilmeldingsproces i 2021). 
 
Den nuværende verdensrangliste er blevet frosset, og vil kun mu-
ligvis revideres i 2021. Seneste rangliste kan ses her: 
https://watchmefly.net/comp/wr.php 
 
Der har dog været afholdt to virtuelle internationale venskabs-kon-
kurrencer, herunder med begrænset dansk deltagelse. Konkurren-
cerne foregik via tasksheets med launch-periode på 2 uger og med 
tasks som var mere eller mindre sted- og vind-uafhængige. CIA 
har meddelt at de i 2021 vil kigge på at sanktionere virtuelle stæv-
ner (så de tæller med i eks. rangliste). 
 
CIA har selv været enormt begejstrede for den nye “Balloon Live 
App” logger, som dog endnu ikke har fået sin ilddåb. De skriver at 
de har solgt mere end 500 logger-enheder. Det er intentionen at 
App’en med sensorbokse vil blive benyttet i kommende internatio-
nale stævner. 
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Uddannelsesudvalget 

Udvalg 
Udvalget, der varetager de af unionens uddannelsesmæssige for-
hold, der ligger uden for ballonskolen, består af som følger: 
Tue Falkenstrøm 
Philip Mundt  
Niels Hvid 
Lau Laursen, formand 

Møder 
Der har i løbet af året ikke været afholdt fysiske møder, men der-
imod har der ved behov været stemt af både på telefon og via e-
mail. 

Elever 
Ingen elever har været til ballonteoriprøver 
 

Flight Instructors 
Følgende instruktører har opnået EASA-rettighed som Flight 
Instructor - FI(B): 
Niels Hvid 
Henrik Vedel Jørgensen 
Kim Larsen 
Lau Laursen 
Christoffer Mundt 
Philip Mundt 
Kim Paamand 
Henning Sørensen 

Flight Examiners 
Følgende kontrollanter har opnået EASA-rettighed som Flight 
Examiner – FE(B): 
Niels Hvid 
Christoffer Mundt 
Henning Sørensen 

Øvrige opgaver 
• Der har været afholdt et instruktørseminar via Skype.  
• I forbindelse med COVID-19 har UU bistået TBST med at orien-

tere unionens medlemmer om muligheden for dispensationer for 
så vidt gælder PFT frem til august. 

• UU har indstillet luftskipper Christofer Mundt som seniorexami-
ner. 

• UU har indstillet luftskipper Niels Hvid som examiner. 
• Luftskipper og udvalgsformand Lau Laursen har trukket sig som 

elevkontrollant.  
• Der er konverteret 22 nationale balloncertifikater til EASA certi-

fikater under året.  
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Fremtidige opgaver 
Konverteringen af nationale balloncertifikater til EASA certifikater 
fortsætter frem til 8. april hvor opgaven skal være klar. 
 
I skrivende stund er der ikke fuldt klarlagt UUs fremtidige rolle. 
Det skal ses i lyset af at TBST fremover ønsker at stå for at af-
holde teoriprøver i de ni fag som en luftskippereksamen nu kræ-
ver. Der vil ligeledes være et ”skæringsfelt” imellem ballonskolens 
(DTO) opgaver og udvalgets opgaver. UU har pr. i dag opgaven 
med at støtte TBST ved produktionen af opgavesæt. 
 

 
Lau Laursen, formand Uddannelsesudvalget 

 

DTO-udvalget 
Udvalget, der varetog etableringen af unionens skolevirksomhed, 
bestod af som følger: 
Jørn Vinther 
Bjarne Chr. Jensen 
Tue Falkenstrøm 
Lau Laursen, formand 

Møder 
Udvalget har afholdt et møde, samt haft løbende kontakt via tele-
fon og mail. 
 

Opgaven løst 
Udvalget lavede arbejdet med fundamentet for en ny ballonskole-
virksomhed klart til ultimo marts 2020, hvorefter bestyrelsen ef-
terfølgende kunne deklarere DTO etableringen til TBST. 
 
Der skal her rettes en kæmpe tak til både Jørn Vinther og Bjarne 
Chr. Jensen for deres store indsats. Uden deres arbejde var vi al-
drig blevet klar.  
 
Udvalget er nu opløst. 

 
 

Lau Laursen, formand DTO-udvalget 
 

Dansk Ballonunions Skole 
 

Skolen blev deklareret over for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
den 22.04.2020. 
 
Ansvarlig leder: Jan Andersen                                                                                                                                 
Head of Training: Lau Laursen 
 
Skolen har endnu ikke indmeldte elever.  
 
Skolens retningslinjer er beskrevet i UnionsHåndbogen afsnit 9xx..  
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Transport af farligt gods (gasflasker) 

Udvalg  
Erik Kromann, formand 

 Kim Paamand 
Kurt Kofoed-Toft 
 

Møder og aktiviteter 
 

Udvalget har ikke haft kontakt i årets løb. 
 

ADR 2021 er i skrivende stund (den 11. jan. 2021) ikke blevet 
publiceret. 

 
 

Erik Kromann, formand Transport af farligt gods (gasfla-
sker) -udvalget 
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Technical Organization / DBuCAMO 

Udvalg  
Christoffer Mundt, Chief Inspector 
Kim Paamand, Accountable Manager, Quality Manager  

 Lau Laursen, cat.2 
Kurt Koefoed-Toft, cat.2 
Jan Basse, cat.2 
+ vores uundværlige webnørder Tomas Munch og Martin Mørup!  

Året der gik 
Det blev så det sidste år med egen CAMO og eget værksted. 
 
Systemet kørte fint, og vi havde godt styr på det hele – men så 
kom EASA med nye regler. Dem tyggede vi længe på, og fandt ud 
af, at det ville kræve et stort stykke arbejde at få beskrevet og 
godkendt systemet med de nye krav, men at det på ingen måde 
var umuligt.  
 
Til gengæld er kravene til uddannelse og oplæring skærpet, og det 
viste sig ikke muligt at sætte et hold der kan overtage arbejdet når 
den nuværende besætning tjekker ud. Med ca. 3 års oplæringstid, 
og et realistisk kig på den nuværende gråhårede besætnings kapa-
citeter var det en forudsætning med en fødekæde af nye tekniske 
ildsjæle, der vil overtage når de gamle brænder ud. 
 
Desværre var der ingen der følte sig kompetente og kaldede til at 
føre stafetten videre, så DBu’s bestyrelse måtte konstatere, at DBu 
CAMO og værksted stopper.  

 
Alle aftaler med Ejer/brugere er opsagt til udløb ved årsskiftet 
2020/21, og vores 25 brugere er derfor nødt til at finde andre 
værksteder og anden CAMO i løbet af 2021. 
 
Aftalen med TBST er ligeledes opsagt, og et kapitel i DBu’s historie 
er afsluttet. 
 
Den tekniske organisation har 20 år på bagen, og den ”nye” 
CAMO-organisation blev 10 år gammel.  
 
Arbejdet med Unionens tekniske spørgsmål vil blive videreført i et 
Teknisk Udvalg der forventes nedsat ved generalforsamlingen.  

 
 

Kim Paamand, Accountable Manager 
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Forholdet til andre organisationer 
 

KDA  
KDA afsluttede i 2020 en omfattende restrukturering.  
 
På det årlige repræsentantskabsmøde 19.04.2020, som blev afvik-
let virtuelt, blev vedtægter og regulativ ændret, hvorefter KDA bør 
kunne drives enkelt og effektivt – og mod et meget begrænset 
medlemskontingent. 
 
Forretningsudvalget blev genvalgt – fortsat med Michael Bach-Ole-
sen, Dansk Hanggliding og Paragliding Union, som formand. 
 
Jan Andersen påtog sig et år som intern revisor – mod at begrebet 
Intern revisor blev fjernet fra vedtægterne i 2021. 

FAI 
Dansk Ballonunion var repræsenteret af KDA ved 114th FAI Generel 
Conference, som blev afholdt i virtuelt i starten af december 2020.  
 
Læs om Fédération Aéronautique Internationale (FAI) på fai.org. 
 
Som en direkte konsekvens af bortfald af væsentlige sponsorer – 
samt et voksende ønske om en ’modernisering’ af struktur og le-
delse – blev der ændret på formands- og en del bestyrelsesposter. 
FAI vil fremover primært stå for verdensmesterskaber og rekorder 
– og aktiviteterne vil blive koncentreret i de enkelte ’specialafdelin-
ger’, hvor Dansk Ballonunion via KDA er medlem af CIA (se under 
Sportsudvalget). 

 

EAS 
Europe Air Sports (EAS) arbejder fortsat for samtlige luftsportsor-
ganisationer i EU, når EASA udformer/ændrer reglerne.  
 
Dansk Ballonunion er medlem af EAS via KDA. Tidligere var vi også 
indirekte medlemmer via European Balloon Federation (EBF), men 
dette ’dobbelt medlemskab’ er ophørt i 2020 efter EBF’s ’protest’ 
mod at skulle betale særskilt kontingent. 
 
KDA mislykkedes i 2020 med at få indvalg et dansk medlem i be-
styrelsen. 
 
Som følge af covid-19 blev der ikke afholdt fysisk årsmøde i 2020.  
 
Læs om Europe Air Sports (EAS) på europe-air-sports.org. 
 

EBF 
European Balloon Federation (EBF) arbejder målrettet på en for-
enkling af samtlige ’regelsæt’, der er gældende for ballonflyvning i 
Europa. 
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EBF synes at have manifisteret sig som ’dialogpartner’ over for 
EASA i ballonspørgsmål. Således har EBF haft stor indflydelse på 
B.FCL, hvor 1.300 sider Part FCL blev reduceret til kun 13 sider 
samt på etableringen af Balloon Rule Book.  
 
Det fremtidige arbejde omfatter yderligere forenklinger – herunder 
reduceret krav til Medical for privat flyvning samt forholdet til dro-
ner / U-Space. 
 
DBu havde som vært inviteret til årsmøde 05.05.2020 i Circus Bal-
loon Club’s klublokaler i Avedøre. Corona-pandemien udsatte i før-
ste omgang årsmødet til 12.10.2020, men også dette møde måtte 
aflyses. Alternativet blev et virtuelt årsmøde 12.10.2020.   

 
Jan Andersen har fortsat i 2020 fungeret som EBF’s webmaster. 
 
Læs om European Ballooning Federation på www.ballooning-fede-
ration.eu. 

 
 

 
Rådet for Større Flyvesikkerhed 
 

Som følge af Covid-19 situationen har Rådet ikke afholdt møder i 
2020. 

 
Erik Kromann, medlem af Rådet for større flyvesikkerhed 
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Årsregnskab 2020 

Resultatopgørelse 
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Årsregnskab 2020 

Balance 
 
 


