
Medlemsmøde i Svævethy d. 22/1-2017 

 

 

Andreas - Økonomi og Status 

Underskud på ca. 70.000 kr. Sponsoraftaler, Sparekassen Thy, 5000 kr. pr. år i 2 år. 

40 aktive medlemmer i klubben. Andre pengeinstitutter er ikke meget for at give mere.  

De fleste blev spurgt for et par år siden.  

Kassekreditten er trukket med ca 140.000 kr.  

Det kan være farligt at skifte pengeinstitut uden omtanke. Vi afdrager på vore lån hvilket 

påvirker vores kassekredit. Vi afdrager med 130.000 kr om året. 

Vores kassekredit er på 500.000.  

Forsikringsselskaber er også en fin mulighed for sponsorater. 

Vi har Swipp i øjeblikket men det bliver sløjfet på et tidspunkt og vi regner med gratis at 

kunne konvertere til MobilePay. 

Der diskuteres frem og tilbage hvordan man laver overskud i klubben. Mere flyveaktivitet kan 

muligvis ikke give overskud nok til at vi kan klare afdragene på sigt.  

Bør vi justere flyparken så den passer bedre til medlemstallet? 

Der er mange muligheder.  

Vi har nogle prognoseværktøjer der kan hjælpe os med at finde ud af hvad der er gunstigt. 

JCP og Andreas vil kigge på sagen.  

Så kan vi bedre se hvordan vi bør handle. Dette vil være klar til generalforsamlingen. 

 

Ove og Harry - Flyvechef 

Ove bliver ny flyvechef efter Harry Jensen. Pr dags dato.  

Vagtlisten laves af Harry for 2017.  

Ønsker folk noget bestemt mht. vagter vil Harry have en mail indenfor en uge. 

Standerhejsning falder d. 26/3-2017 (Søndag). PFT 09:30, Standerhejsning 14:00.  

Første vagt 1/4-2017 

Spilvagt HVER weekend / Flyvedag. Briefing 09:30 hele sæsonen. 

 

Flyvereglement:  

Ved skoleflyvning på svævefly og motorsvævere, bør pilot-elever møde op til briefing. 

De fremødte elever hjælper på pladsen på lige fod med andre medlemmer, indtil det bliver 

deres tur til skoling. 

Hvis der ikke er elever til briefingen kan dagens instruktør lade skolefly indgå i lodtrækning. 

På ikke-flyvedage kan man aftale individuelt med instruktør. 

 

Ove - Teori 

Teorien er fra 2017 blevet anderledes opdelt. Vi er gået fra 6 til 8 fag. Prøven er også 

ændret. Der er nu 16 spørgsmål. Prøven tager 35 min pr fag og der er indlagt 10 minutters 

pause mellem fagene. Det bliver nu en lørdag i stedet for den vanlige onsdag aften pga. 

varigheden. Vi har 4 elever i Svævethy og 2 udefra.  

 

 



Radioundervisning.  

Eydun og Thomas.  

Da antallet af elever ikke har været særligt stort har man indtil nu, sendt N-BEG og BEG 

elever til prøve i hos Henning på Herning flyveskole. 

Eydun kan ikke rigtig finde tid til at fortsætte radio undervisningen. 

Thomas fortsætter undervisningen og har modtaget bekræftelse fra dsvu, at han bliver 

indført i UHB som officiel underviser i DSVU regi på både N-BEG og BEG.  

Vi kan derfor, stadig selv indstille medlemmer til prøve i klubben, men vil evt. med lavt 

elevtal sende dem til prøve i en anden klub evt. Herning som hidtil.  

Thomas vil fremover afholde radio undervisning sidst på efteråret i stedet for foråret da man 

da adskiller dén undervisning fra S-teori på bedst mulig måde. 

 

 

Ove - Udviklingsarbejde 

Lettere stillestående i efteråret trods gode intentioner og initiativer. Set i lyset af en tidlig 

generalforsamling og en ny bestyrelse derefter, vil det være tilrådeligt at vente til den tid med 

at planlægge hvad der skal ske fremadrettet.  

 

Thomas - Medlemsstatus 

Vi er 40 aktive medlemmer. Samlet lokaltilskud fra Thisted kommune på 18.000 kr.  

VI har 2 unge under 25 år. Vi har 26 der er mellem 25-60 og 12 over 60.  

Sagen er den at jo flere unge under 25 jo større tilskud.  

 

Thomas - Takstregulativ 

En lille stigning på gruppeulykkesforsikring (Thisted). Vi har forsikret for 57 medlemmer. 

Dette antal forsikrede kan godt reguleres lidt ned, men vi skal have en buffer til elever.  

Andreas skal have gennemgang af forsikringer med Thisted forsikring, hvor der samtidig kan 

undersøges om prisen ændres ved mindre antal. 

Lille stigning på KDA/DSVU kontingent pga. stigning i KDA . 

Klubkontingent bliver hvor den er. Thomas foreslår at forenkle afregning på TMG, således at 

man aftegner på Tacho udelukkende.  

Der vil blive foreslået normalt og alternative forslag til afstemning på generalforsamling. 

 

Thomas - Miljøtilsyn 

Vi har to fyringsolietanke. Ifølge en 39 år gammel aftale står at alle tre tanke (2 

fyringsolietanke og 1 benzin) står til udskiftning i 2018.  

Thomas foreslog 1200 liters indendørs tanke til fyringsolie.  

Morsø kommune har fået ny kvindelig miljø tilsynsførende som kommer en gang i foråret. 

Inden da skal vi have rettet op på oliespild i spilhuset, og vi skal være mere opmærksomme 

på at opsamle olie, hvis vi spilder. 

 

Thomas - Vindmølleplan 

Et område nær vores flyveplads (Mellem Elsø og Lyngbro er i spil). Møllerne skulle være 

150m høje. Møller over 100m skal trafikstyrelsen godkende. Svar fra Viggo Vangsgaard. 

Han skriver at ingen møller bliver rejst der kan genere os.  

Han mener ikke vi har umiddelbar grund til bekymring.  

Men vi skal selvfølgelig være opmærksomme på udviklingen. 

 



Jonas og Jens-Erik - Vintervedligehold 

Det går hastigt fremad med polering af vores fly. Vi har desværre en E-falke der skal have et 

snit i V. Vinge for træreparation. Dimonaen mangler at blive samlet (Benzintank og slanger 

mm.) samt at få lavet syn.  

Stemmen mangler polering samt at få monteret propel.  

Umiddelbart tyder det på at Dimonaen er klar som den første. Forhåbentligt inden for 3-4 

uger. Falken vil tage længere tid og Stemmen kan hurtigt være klar. 

Jordmateriellet er ej påbegyndt endnu og bør påbegyndes snarest så vi ikke står uden, når 

sæsonen går i gang.  

 

 

Thomas - Thy-Awards 

Udviklingskonsulenten Christian Pilgaard foreslog os at vise fanen til Thy-Awards. Det løber 

af stablen fredag d. 3. feb i Thyhallen, Thisted. Vi tager SW med. Niels Svingel og Thomas 

undersøger forholdene i hallen dags dato. Ove, Niels Svingel, Otto, Jonas og Mathias. Alle 

er velkomne. 

 

Thomas - Forberedelse til Generalforsamling 

Poul Bak Pedersen som formand. Ove modtager genvalg i bestyrelsen. JCP foreslås til 

revisionen. Poul K antages at genopstille. Suppleant skal findes. Harry D ønsker ikke 

genvalg som suppleant. Nyt festudvalg skal findes ligeså. Forslag skal være bestyrelsen i 

hænde pr. 1 / 2-2017 

 

Ove - Unionsnyt 

Ove sidder i uddannelsesudvalget. Den ny teori. Det kræves at en FI er eksamensvagt 

modsat før i tiden. DSVU har det økonomisk rigtig godt.  

 

 

Evt. 

Der tales om en sommerlejr. Den officielle unionslejr for juniorer antages at gå til Herning i 

2017. Derfor kan vi godt lave noget alligevel og ugen inden Sun-Air Cup foreslås. Det vil så 

finde sted på Arnborg.  

 

 

Jonas Riis Sørensen, Sekretær i Svævethy. 


