
Referat fra bestyrelsesmøde Svævethy  d. 4/7 - 2017 kl.  19.00    

1. Godkendelse af referat fra d. 6/6-2017  OK 

 

  2.  Medlemmer nye som gamle, indmeldte og udmeldte og evt.  kommende. 

 Stella,  Kaj og Martin  er desværre meldt ud som aktiv. Stella har på  fornemste vis 

tilbudt  stadigvæk,  at vil holde køleskabet og fryseren fyldt op. Andreas finder ud af 

evt. kommende medlems skab for de 3.   

Harry Dinesen er meldt passiv. Håber at han fortsat vil komme på pladsen.  Hjalp til 

forleden ved aftenflyvning som spilfører. Takker. 

Ny indmeldt i klubben som Motorsvæver elev, er Alaa Eddin,  som startede Lørdag 

d. 15/7, efter indbetaling af 1 måneds kontingent, som er 1520 kr. pr måned. 

Velkommen til Alaa Eddin 

3 . Økonomi.   

Likviditet d. 4/7-17  =  minus  60000 kr.  på kassekreditten. Sidste år samme tid 

minus 25000 kr. men der kom der efterfølgende også store regninger på 

flyvemateriel.  Overskud  d.d. for året 2017. +  74000 kr.   Vi er enige om i 

bestyrelsen, at vi har stor fokus på likviditeten, udgifter, indtægter.  

4.  Evt. omstilling af flyvepark, hvis ikke vi formår at vende udviklingen.  

Bred enighed om i bestyrelsen, at med det som vi flyver nu, har vi for mange 

flyvemaskiner at holde flyvende. Også i form af vedligehold m.m. Vi er også enige 

om, at punktet skal med på medlemsmødet, lørdag  d. 7/10-2017.  

Der kender vi også mere til økonomien, medlemstal og årets flyvninger.   PS.  Vedr. 

flyvning, var alle svævefly + Stemme på vingerne Søndag d. 9/7 for første gang i år. 

(Positiv.) 

5. Sponsorer.   

Firma arrangementer. / Flyvning.   Otto vil gerne kontakte firmaer.  

Han vil dog gerne have nogle emner, som Poul, Kim og Andreas har lovet at 

frembringe.  



Andre i klubben er selvfølgelig også velkomne med dette arbejde.  Peder og Thomas 

vil efterfølgende arrangerer flyvedagene /aftener efter behov. Forventer at Jens 

Christian kommer med nogle fra hans arbejde på et tidspunkt, som var planlagt i 

foråret, men som vejret ikke tillod at blive praktiseret. 

6.  Æresmedlem 

Per Larsen foreslås som æresmedlem, som overrækkes ham på hans 70 års 

fødselsdag onsdag d. 12/7. Bred enighed i bestyrelsen. Bestyrelsen ligger hovedet på 

blokken, og tager det som en selvfølge, at kommende generalforsamling er enige i 

denne beslutning.      PS.  Er overrakt ham i dag. 

7.  Status for flyvepark, materiel og leje af fly. 

Ask 13 er flyvende igen. Det samme kan man godt sige om spillet, efter at 

henholdsvis Per Larsen og Poul Kortbæk har været på banen. 

Lehrmeisteren  har kostet  os 3500 kr.  incl.  en skade vi lavede i kroppen. Dog excl.  

afhentning og aflevering . Twin Astir fra Skive, skylder vi dem stadigvæk en 

tjeneste/beløb.  

8. Aftenflyvning/Blidstrup efterskole. 

Aftenflyvning er nu kommet godt i gang.   Blidstrup Efterskole får tilsendt en 

aftaleseddel. Pris  1600 kr.  for 3 mdr. prøvemedlemsskab. Forsikringsmæssige 

forhold. Vagtplan for aftenflyvninger fra August. Poul tager denne. Kontakter 

Thomas og Harry Jensen for hjælp til denne skrivelse. Den ligger der vist langt hen af 

vejen, fra det som Gymnasiet fik sidst. P.S. DSVU vil være os meget behjælpelig vedr. 

opbakning og støtte vedr. vores arrangement med Skolen. 

9.  Nuværende og Kommende aktiviteter. 

Der er fuld gang i opbygningen af halvtag til traktor og græs slå maskinen. 

Otto finder en tid til arbejdsaften efter sommerferien 

10.Evt.    

    3  har nu bestået på vores teorihold 



 Ove har ansøgt om lån af SW til Sun Air Cup og fået ja. 

Materiel kontrollant. Vi mangler i høj grad en som vil bidrage til dette. Der afholdes 

materielkontrollant kursus til august. Henrik er blevet forespurgt, men takkede nej, 

men vil meget gerne være behjælpelig rent praksis. Andre emner undersøges.         

Der efterspørges efter fælles tur arrangementer i motorsvæveflyene.  Andreas og  

Kim tager denne opgave.  Andre som får lyst til sådanne ture kan jo også byde ind. 

Evt. skrive  til  til Jonas, og han sender den ud på SMS eller hjemmeside.     

Thomas og Peder har også lagt nogle ruter ud til evt. konkurrence og træning  i 

motorsvæverne.   

 

Medlemsmøde.   Lørdag d. 7/10-2017 kl. 14.00 

Næste Bestyrelses møde.   Onsdag d. 13/9- kl.  19.00  

 

Referent   Poul Bak Pedersen d. 12/7-2017 

     

 

 

 

 

 

 

 


