
Referat fra bestyrelsesmøde i Svævethy 23/4 - 2017 

1.   Godkendelse af referat fra 15/3 
Godkendt 

2.   Sidste nyt fra instruktørmødet d. 22/4. kl. 10.00 
Orientering om uheldet tirsdag, observationer, aktiviteter og tiltag i den forbindelse. 

Per har lovet N3 klar til den 3/6 (pinsen). 

Planer for tirsdagsvagt maj-juni og august-september 

3.   Træer for enden af banen  
En fra bestyrelsen (Andreas) kontakter vores nabo, for om vi kan  får tilladelse til at  vi i det mindste må 

skære træerne ned i f.eks. 2/3 højde af nuværende - uden omkostninger fra hans side. 

4.   Vindmøller.  
Thomas arbejder videre, på bestyrelsen vegne, med en indsigelse selvom Poul  har været til  møde med 

borgmesteren m.m. og Elsø beboerforening, og det der fremgik, at som som det ser ud nu, bliver der ingen 

store vindmøller på Mors de næste 4 år. 

5.   Økonomi.   
Likviditetsbudget/ nuværende likviditet. Kassekreditter er på  -83.000 kr. 

Kommende kendte udgifter.  

Analyse af fremtidig likviditet i samarbejde med Jens Christian m.m.  f.eks. ved omlægning af lån. 

Vi skal svar på DLR mm inden vi laver prognoser sammen med Jens Christian. 

Vi kan belåne 70% af vurderingen. Vi har 28.6 ha - heraf 12 ha er støtteberettet. 

6.   Forsikring 
Beslutning om, at vi skal have omlagt vores forsikring skal tages, og skal vi godkende deres forslag. 

Vi har modtaget et tilbud fra Thisted forsikring - Vi kan spare 4500,-  med en selvrisiko på 1500,- 

Vi kan spare 15% ved at hæve selvrisikoen til 5000,- 

Yderligere 15% ved at indgå en 5-årig aftale 

Hæver løsøre til 3 millioner kr. (inkl. fly i hangar)  

med 5000,- kr. i selvrisiko og 5-åring binding rammer vi 38.000,- mod 46.000,- i dag 

(klubhus forsikret til nyværdi, men dog med færre kvadratmeter) 

Andreas går videre med aftalen. 



7.    Medlemmer. Evt. nye og eksisterende (Antal) 
Vi har fået Magnus med igen. Tommy Jensen har meldt sig ud. 

Vi er nu 39 aktive og 7 hvilende. 

 

Ikke alle aftalte gavekort er blevet sendt og faktureret. Poul snakker med Thomas om at få gang i det igen 

og system i det sammen med Kirsten. 

8.    Samarbejde med Skive 
Vi arbejder videre med aftenflyvning og evt. mere. 

 

Evt. leje af deres 2-sædet mens N3 står stille. Per har lovet N3 klar til den 3/6 (pinsen). 

Vi har tilbudt dem, at de evt. kunne komme herop for at få deres PFT  m.m., da deres spil ikke er kørende 

endnu. Vi kan næppe påregne, at kunne låne MY i længere tid 

Poul arbejder videre med Skive. 

 

Ove undersøger alternative muligheder (DuoDiscus fra Århus, K-13 fra Bolhede – hvad med Puchacz fra 

Arnborg? – de fleste instruktører er omskolet på den i forvejen. 

Poul snakker med Peer Larsen om a speede reparationsprocessen op. 

 

Vi bruger 93 til svæveflyveskoling i fornødent omfang – flyv og land gerne med stoppet motor. 

9.    Aftenflyvning 
Aftenflyvning er gået i gang tirsdag aften. Ove får styr på instruktørliste til aftenflyvning. 

Blidstrup har været her en gang, for at filme og reklamerer for deres tilbud  til næste års  elevhold for deres 

svæveflyvningstilbud. Der skal laves aftale med Blistrup Efterskole fast pris 1500,- kr for 3 måneder (august, 

september og oktober). Ove finder den gamle kontrakt med Morsø Gymnasium (Harry?). 

Kan vi også klare at tilbyde Galtrup efterskole det samme eller skal vi vente et år med det. VI venter! 

10. Firmaflyvning? 
Peder vil gerne hjælpe med at arrangere, hvis vi står for det praktiske. (Kim, Poul, Andreas og Otto vil 

gerne). Kim har håndværkergaarden på bedding (formodentlig til en fredag aften). 

11. Vandprøve 
Vandprøve er taget igen. har ikke fået svar tilbage endnu. 

12. Flypark nu og i fremtiden 
Udskudt til senere 



13. Åbent hus d. 20. og 21. maj 
Annoncering primært på facebook – Jonas spørges om han vil tage teten og være tovholder. 

14. Arbejdsseddel på tavlen? 
Poul  styrer det 

15. Kommende udgifter og arbejde 
Olietank kommer i 2018. 

Halvtag Per er i gang med at fælde. Kim m.fl. hjælper. 

16. Eventuekt 
Intet 

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 6/6 kl.: 19:00 på Skype 
 

Referent: Ove Dahl Jørgensen den 23/4-2017 

 

 

 

                         

 


