
Klubmøde i Svævethy d. 3/10-2015 
 

           Svævethy medlemsmøde den 3 oktober 2015 kl 14. 

Referat. 

1. Hvordan ønsker Svævethy`s medlemmer at klubben skal se ud om 5 år 

Poul Kortbæk:  
Arbejdsmængden øges grundet manglende løbende vedligehold. Kort sagt. 
Arbejdet hænger på for få personer. For meget arbejde fordelt på for få 
medlemmer. Og tendensen er tydelig. Flere medlemmer ønskes.  

Thomas:  
Skal vedligeholdelsen tilkøbes udefra? 
 Nuværende pris med Poul som mekaniker: 1500 for lille eftersyn på Dimona. 
Mulig værkstedspris: 5000-10.000 afhængig af størrelsen på eftersyn (Dimona). 

Jens-Erik: 
 Har vi for mange motorsvævefly? Ligeledes drøftet i bestyrelsen. Hvilken kan både 
økonomisk og praktisk bedst underværes? 

2015 har været særligt uheldig grundet store service på Dimona og Stemme.  

Michael Riis:  
Stemmer mængden af piloter overens med personer der vedligeholder eller sker 
der en skævridning? Skal vi have vedligeholdelsesvagter lidt som vintervedligehold 
/ spilvagter. En vagtliste.  
Er dette ikke rimeligt grundet den lave flyve- og kontingentpris i klubben? 

Thomas: Er det en opgave til generalforsamling 16?  

JEH: Lad os skelne mellem vintervedligehold og eftersyn. Kravet til teknisk formåen 
er ikke det samme og der behøver således ikke være en materielkontrollant til stede 
under de mere simple opgaver som eksempelvis polering af vinger, etc.  

Poul K: Klubkulturen er blevet en tand for ”golfklubbet” hvor man forventer at 
tingene klarer sig selv. 

Bred enighed om at klubben også skal bestå om 5 år og forblive aktiv, blandt 
mødets knap 20 deltagere. 

Michael Riis:  
Bland ikke diskussionerne sammen omkring vedligeholdelse og klubbens fremtid. 
Nok kan de være beslægtede, men diskussionerne er forskellige.  



Thomas: 
Lad materielkontrollanterne have mulighed for at udvælge personer de kan bruge til 
de mere teknisk krævende vedligehold.  
Og der ud fra dette oprettes lister. – En for de tekniske vedligehold og en for øvrige 
vedligehold.  

Poul K:  
Kulturen halter snarer end de praktiske tiltag. Italesættelse er vejen frem. Vær åben 
over for medlemmerne så de ved at der kræves frivilligt arbejde. Sidenhen kan vi 
skabe de praktiske tiltag der kræves for at organisere arbejdet. Men først: Italesæt 
at vi er en klub på frivillig basis.  

JEH:  
Kunne vi lave et informationsforum for instruktørerne således at knap så aktive 
medlemmer af instruktørgruppen kan holdes opdateret. Således har den 
pågældende instruktør en mulighed for at være forberedt.  

Gerne en for menige medlemmer også. 
 
Thomas:  
Der vil blive oprettet et lukket forum, kun for Instruktører og et forum for alle 
medlemmer med login til hjemmesiden.  
Forummerne vil blive tilgængelige efter man har logget ind. 
Thomas rundsender mail til alle når forum er oprettet. 

POK:  
Pas på ikke at blande flysalg ind i alle diskussioner.  
Ingen af de tilstedeværende ønskede at afvikle klubben. 
Et enstemmigt ja til et fremtidigt Svævethy. 

2. Kan vi få nogle til at varetage noget PR /Reklame/ Fokus på os i 
         dagspresse/radio osv. 
         Er vi villige til at afsætte feks. 30.000 kr årligt på dette – 

         Er der frivillige i forsamlingen der vil være villige til at påtage sig at gøre et  
         stykke arbejde i den anledning – en gruppe på 2-3 personer. 

• Karsten Aagaard har udtrykt interesse såfremt nogle vil hjælpe. Peter Mortensen er 
også et emne med erfaring. Jonas ønsker gerne at støtte.  

Enighed om at det koster penge at lav PR.  

Jonas har kontakt med Limfjord Update. Et velfulgt medie på bl.a. facebook.  
En nyhedsside som unge også følger såvel som lokale fra både Mors og Thy,  
Og Aarhus blandt andet hvor Jonas og sikkert også andre migranter opholder sig. 
Redaktør på mediet ser positivt på nyheder omkring vores klub.  
Skriv evt. til Jonas hvis der skal videregive noget. 

Jonas tager kontakt til Peter Mortensen og Karsten Aagaard. 



 

3. Information om Klubliv Danmark / Micro Sponsorater 

• Thomas: 
Forklarede hvad ”Klubliv Danmark” står for.  
Det er gratis for kortholderen og støtter klubben(erne). 
Kort sagt. Gør det! Og orienter gerne dine lokale butikker. 
Der bliver oprettet et punkt på hjemmesiden med link og evt. forklaring om 
hvordan man tilmelder sig Klubliv Danmark, som intet koster det enkelte medlem, 
men sikrer klubben mulighed for for at modtage micro sponsorater fra en del af de 
forretninger man handler i med sit betalingskort. 

 

4. Vedligehold af fly – planlægning og udarbejdelse af lister – holdledere – mad til holdet – 

• Dækket af punkt 1 og 6. 

 

5. Vi mangler en værkstedsleder i stedet for Erling – 

• Jens Erik vil godt lægge navn til. Men forventer at de øvrige materielkontrollanter vil 
støtte. Der opfordres til mere orden da vi er underlagt et kontrolleret miljø.  

6. Vedligehold af jordmateriel og radioer 

• Klarhed omkring hvem der skal ringes til når noget fejler noget.  
Altså tovholdere på diverse poster.  
Ansvaret for diverse poster ”Kan” uddeles således man som medlem aldrig er i tvivl 
når man ser noget der skal kigges på.   
 

 

7. Grus i wiresporet og evt. På markvej. 

• Der var bred enighed om at dette var en god ide. 
Jonas / bestyrelsen tager kontakt til Poul Bak omkring evt. hjælp. 

 

8. Spil vagter hele efteråret. Hvor mange lokale har vi der kan køre spil? 

• Bred enighed om at der skal ved ny vagtplan udarbejdes liste for hele sæsonen. 
Som Poul K pointerede så er netop dette vigtigt hvis vi VIL klubben. Det er en synd 
og en skam endelig at have elever for derfor at måtte skuffe dem.  
 

 

9. Et forslag om at der laves en online liste hvor man har mulighed for at 
    tilkendegive at man vil komme og flyve den pågældende ”flyvedag” –  
    uden det er en tvang at skrive sig på denne liste. 



• Enighed om at dette er en god idé. Jonas kan fortælle at de har gjort sådan i Skive i 
mange år.  
Thomas:  
Det vil også være muligt at lave en side til dette når der bliver oprettet de tidligere 
nævnte forummer.  

10. Lidt snak om klubbens økonomi og status på denne. 

• Andreas: Naturligvis vil det gavne med 5-6 medlemmer men umiddelbart ingen 
grund til stor bekymring.  
Økonomien ser stort set ud som sidste år og følger det budgetterede. 

• Vi har haft en del større udgifter på materiel i år og der følger yderligere mere 
endnu, vedrørende vedligehold af flyene. 
Yderligere har vi jo vedtaget at SW skal lakeres om her i vinter. Det vil dog, først  
belaste regnskabet næste år. (ca 100.000 kr) 
Yderligere er der bestilt håndværker til reparation af vinduer og en dør i stuehuset. 
(forventet udgift 25.000 kr inkl moms) 
 

11. Har vi et festudvalg til afholdelse af vinterfesten? Er det udvalget fra sidste år ?? 

       

             Peder K: Det nuværende festudvalg bekræftede ved generalforsamlingen i foråret      
             at man også ville arrangere vinterfesten i 2015.  

 

12. Eventuelt 

• Ove: DSVU holder møde mandag d. 5./10 i Vejle. Det drejer sig om en 
perspektivplan vedrørende de nye tiltag som rører sig i disse år. 
Ove deltager i ved dette møde andre er velkomne til at deltage også. 
Thomas er i udlandet og kan ikke deltage. 

• Bestyrelsen blev opfordret til, at referater fra bestyrelsesmøder var lidt mere 
informative, frem for de forholdsvise korte statements som størsteparten af 
referaterne har været hidtil. 
Dette er noteret af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og vil i videst muligt 
omfang blive sådan fremover. 

Mødet sluttet kl ca 16. 
 
Referenter Jonas og Thomas 


