MU års seminar 2016 d. 13 november 2016, Ålborg.
Deltagere: I alt 15 mand.

•

Formandens beretning

Formandens beretning blev gennemgået og kommenteret, samt godkendt.

•

Levetid på elevgrej, status

Der blev drøftet hvordan den nye regel for levetid påvirker de enkelte klubber økonomisk, men der var en
general enighed om at reglen gav god mening. Særligt når man så på det der skulle til, for at en reserve
kunne re‐certificeres ved producenten. Prisen for en re‐certificering ligger på ca. 4000 kr.

•

Certifikatspringergrej, især reserver

Når man ser på det data grundlag, der nu findes på elev grej, så vil det give god mening at lave en max
levetid på privat grej (Reserve) Der var bred enighed om at MU bør arbejde på en max levetid på mellem
25‐30 år for disse.

•

SP uddannere

MU vil planlægge en dag, hvor SP uddanner får genopfrisket, hvad kursus indhold skal være, samt
gennemføre en kursus således disse også fremadrettet vil kunne afholde Materielkursus.

•

Emner fra riggermøde

Der blev aftalt at riggermøde og MU seminar fremadrettet skal afholdes mere centralt, vi har nu i et par år
forsøgt at flytte det lidt rundt i landet og kan se at det ikke hjælpe på deltagerantal.
Riggermøde og MU seminar skal fremadrettet være på DFU´s aktivitetskalender
Der vil fremadrettet være krav om deltagelse, på min hvert andet MU‐seminar for reservepakkere.

•

Episoder

Under dette punkt blev forskellig små sager drøftet og gennemgået bla. Noget om forkert kabelføring på
CYPRES, placering af cutter på Mirage, forkert pilotskæm på Javelin.

•

Valg: Michael ”Basse” Laigaard og Martin Mikkelsen er på valg

Martin Mikkelsen og Dennis Jensen, blev vagt for 2år i MU.

•

Eventuelt

Der blev drøftet følgende.
Reglen for ”CUT” på hjelm ifm. Spring med Kamera skal ændres, hvis denne er monteret på hagen. (roller
mount) MU undersøger og indstiller til IU/DFU.
Skal der være årstal på RP stempel? MU undersøger og ændre hvis det ikke er et krav.
Gennemgang af PA‐MB1a (Pakke uddannelse) til dem der underviser i pakke uddannelse, husk at bruge
denne PA, således vi alle bruger den samme uddannelsesplan…
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