KZ & VETERANFLY KLUBBEN (EAA Chapter 655)
Byggehåndbogen

Afsnit

Klubbens organisation, formål og arbejdsmåde

Revision 2016.01.01

Organisationens navn
Organisationens navn er siden stiftelsen
den 31. maj 1969 KZ & Veteranfly
Klubben.
Siden juni 1975 har danske hjemmebyggere været tilsluttet klubben, og siden 1.
marts 1979 har klubben fungeret som
Chapter 655 af Experimental Aircraft
Association (EAA) i USA.
Den 5. marts 1981 blev klubben godkendt
af Staten Luftfartsvæsen (SLV), nu Trafik
og byggestyrelsen (TBST) som en BL 2-2
organisation. Henvisning til BL 2-2 findes i
afsnit B.
Organisationens benævnelse
I daglig tale benævnes klubben “Veteranfly
Klubben”. I denne håndbog benævnes KZ
& Veteranfly Klubben (EAA Chapter 655)
som VK.
Organisationens formål
Der henvises herom til §2 og §17 i klubbens vedtægter, som er en del af denne
håndbog.
Organisationens styrelse
Styrelsen varetages ifølge vedtægterne.
Foreningens medlemmer holdes orienteret
om bestyrelsens sammensætning bl.a. ved
meddelelse i klubbens blad, samt i relation
til godkendelse som BL 2-2 organisation,
ved udgivelsen af løbende revision af
denne byggehåndbog. Byggehåndbogen
findes på klubbens hjemmeside, hvor den
frit kan downloades.
Udvalg
VK har forskellige udvalg, herunder et
udvalg for flybygning og kursusvirksomhed
(bygning,
restaurering,
vedligehold,
kompendier, vejledninger). Desuden findes
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et Projektudvalg (PU), bestående af tekniske konsulenter til vurdering og godkendelse af klubbens forskrifter, medlemmernes projekter samt deres byggeansøgning.
Specialister og rådgivere
Inden for medlemskredsen - og derudover
- har VK kontakt til et antal specialister på
forskellige områder, både teoretikere og
praktikere. VK formidler bedst muligt kontakten til disse specialister.
Forslag fra sådanne specialister og rådgivere uden for klubbens projektudvalg
skal vurderes af dette.
Evt. økonomisk udligning for arbejde udført
af sådanne specialister og rådgivere sker
ved direkte aftale mellem disse og den, der
søger råd.
VK’s arbejdsmåde
VK er en sammenfattende organisation for
enkeltmedlemmer, som flyver veteranfly
eller hjemmebyggede fly, og som konstruerer, bygger og vedligeholder sådanne fly.
VK hjælper den enkelte bygger med at få
kontakt til specialister, for at de i fællesskab kan løse den enkeltes problem.
VK formidler information om litteratur og
hjælpemidler, der står til rådighed. VK
påtager sig normalt ikke oversættelse af
arbejdsgrundlag, beskrivelser, omregning
af mål o.lign.
VK udgiver efter behov forskrifter, som skal
følges ved byggevirksomhed i overensstemmelse med BL 2-2. Forskrifter
behandles i klubbens bestyrelse og godkendes af projektudvalget.
VK kan endvidere udgive informationer
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(INFO), evt. gennem klubbens blad. Disse
INFOs kan udgøres af artikler eller oversættelser, som kan være af interesse for
medlemmerne.
VK’s blad udkommer 4 gange årligt. Heri
bringes artikler af interesse for medlemmerne, typebeskrivelser m.v.
VK har desuden udgivet kompendier, der
omhandler de forskellige arbejdsprocesser, der indgår i flybygning.
Ved de årlige KZ Rally’er afholdes bedømmelse af veteranfly og hjemmebyggede fly,
med vurdering af flyenes tilstand og vedligeholdelse.
Klubkurser
VK arrangerer ved behov kurser i de
forskellige discipliner ved flybygning (f.eks.
kurser i lærredsarbejde, træarbejde,
compositebygning og metalarbejde).
Det er at betragte som en pligt for en
hjemmebygger, at han har været på et
klubkursus inden for den disciplin (det
materiale), han påtænker at bygge sit fly i.
Byggehåndbog
Medlemmer, som konstruerer, bygger,
restaurerer eller vedligeholder deres fly,
skal anvende nærværende byggehåndbog i sidst reviderede udgave. Byggehåndbogen holdes a jour efter behov og
indeholder ajourførings-liste.
For de ydelser, f.eks. i form af publikationer o. lign., som stilles til rådighed for medlemmerne, skal der ydes betaling til VK
under hensyntagen til omkostningerne ved
frembringelsen.
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Kontakt til andre organisationer
VK holder sig i kontakt med andre organisationer i udlandet med samme formål,
herunder specielt EAA i USA, hvoraf VK er
chapter nr. 655, for at drage nytte af de
erfaringer sådanne organisationer måtte
uddrage af deres arbejde, herunder nytten
af adgang til andre organisationers publikationer.
(A/1_)

