
Referat 

Bestyrelsesmøde Svævethy             d. 10/1-2017 på skype  

Deltagere: Jonas (jrs) - Ove(odj) - Thomas (twc) 
 

Økonomi – (Andreas havde problemer med skype og deltog ikke)  

(twc) 

Underskud i 2016. Nu 40 aktive medlemmer med varierende aktivitet. Som det ser ud nu, trækker det 

noget på vores i forvejen negative kassekredit, hvilket naturligvis ikke er gunstigt over en årrække (Såfremt 

vi skulle være så uheldige). 

 

Diverse opt. og indberetn. 

(twc) der er lavet optælling af brændstof/fyringsolie køkkenlager mm. til bogholderi og kasserer 

(twc) udfører refusions opgørelse for afgifter vedr. brændstof til skoling og sender til skat i denne uge. 

(twc) der er lavet årlig flyve statistik til dsvu. 

(twc) laver medlemsindberetning til Centralt Forenings Register i denne uge. 

(twc) er i gang med revideret sikkerhedsplan / risikovurdering for pladsen i samarbejde med 

         Trafikstyrelsen pga. skærpet terror beredskab, dette er afstedkommet efter et møde Peder og  

         Thomas var til i efteråret. (twc) håber planen kan være på skinner inden for overskuelig fremtid. 

 

Udviklingsarbejdet  

(odj) Ikke meget er sket trods gode intentioner. PR og Facebook har dog været i fremgang de seneste par 

år, og det er godt.  

Den nye bestyrelse fra generalforsamlingen kan i samråd diskutere videre omkring dette arbejde. 

Thy Awards i Thy Hallen Thisted afholdes i februar.  

Vi er inviteret til at udstille i indgangspartiet det vil være ganske oplagt med et svævefly og nogle 

taledygtige piloter til at fortælle om sporten og klubben.  

Vi skal lige have styr på hvor meget plads vi har at gøre med, så Thomas og jeg vil undersøge muligheden på 

lørdag d. 14/1. 

Arrangementet løber af stablen d. 3/2-2017, som er en fredag fra klokken 17. Der vil være lidt praktisk der 

skal findes løsning på (Hvem kan og hvem har anhængertræk og samle svævefly i hallen), men det løser vi 

når vi ved mere.  

Talent 

Mathias opfordres til at tilmelde sig til talent i 2017 og instruktørgruppen står bag ham. (Det gør vi da alle 

sammen!) 

 

Medlemsmøde og Generalforsamling 

Sammensætning af ny bestyrelse herunder ny formandspost.  

Medlemmer opfordres til at komme op med ting de synes skal med på generalforsamling.  



Thomas vil tale om forenkling af takstregulativ for motorsvævefly til ren afregning efter tacho 

(I lighed med mange andre klubber). 

 

 Generalforsamling søndag d. 19/2-2017 klokken 13 da dette skal være inden d. 15/3-2017 under alle 

omstændigheder. 

Medlemsmøde søndag d. 22/1-2017 klokken 13 

 

Jonas Riis Sørensen 

 


