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Referat af bestyrelsesmøde i Svævethy 

Dato og sted: 03-04-2013 kl. 19 (Skype) Referent: Bjarne Jensen 

Deltagere i bestyrelsesmødet: 

Bestyrelsesmedlemmer Suppleanter Øvrige 

Thomas Christensen (TWC) Peter Mortensen (PM) - 

Poul Kortbek (PoK)   

Bjarne Jensen (BJ)   

Ove Dahl Jørgensen (ODJ)   

Otto Bæk (OB)   

 

Emner Konklusion Ansvarlig(e) Termin 
1. Indledning/formanden 

a. Velkomst Mødet kom lidt forsinket i gang med noget Skype-besvær. TWC kom dog først 
til på Skype endnu senere, da han var blevet forhindret af indtrufne 
omstændigheder. 
Klubbens bestyrelses-email-adresser er opdateret. 

  

b. Referat fra sidste møde Referatet fra sidste møde var på vej rundt til underskrift, da mødet var 
konstituerende efter generalforsamlingen, og referatet derfor skal afleveres i 
Sparekassen, så de kan se den nye bestyrelsessammensætning. 

TWC Asap. 

c. Positive/negative personsager -   

d. Mødeplan, kommende bestyrelsesmøder Onsdag den 24. april kl. 19 på Skype.   

2. Økonomiudvalg/kasserer 

a. Gennemgang af økonomi Det nye bilagssystem på vores server blev gennemgået (PoK). Der kommer 
også en beskrivelse. 
PoK vil bl.a. tale med Jydske Bank, der er meget aktiv på Mors i øjeblikket. 
Muligvis kan der opnås bedre forhold på kassekredit og andre forhold. 
Foranlediget af et brev fra Sinus Energi om evt. skift af energileverandør (se 
referatet af bestyrelsemødet den 18. marts) havde TWC har ringet til Thy-Mors 
Energi. Det blev oplyst, at hvis vi ingen ting gør, vil vi fortsætte hos Thy-Mors 
Energi som hidtil. 
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Momsafregistrering og skift til nyt forenings-CVR sker hurtigst muligt, som aftalt 
på sidste bestyrelsesmøde. 

møde. 

b. Medlemmer (ind-/ud-/ændringer/restancer) Ole Knudsen er skiftet til TMG. 
Knud Nørgaard har meldt sig helt ud. 
Olivier Pierre Paul Cointe har meldt sig ud. 
Steen Skov er (gen-)startet med svæveflyvning. 
Æresmedlem, Christian Bornerup, er afgået ved døden i en alder af 92 år. Han 
vil også blive æret af klubben i den anledning. 
Enkelte medlemmer har restancer og vil blive kontaktet for at lave aftaler om, 
hvordan de ønsker fortsat medlemskab af klubben (der er et par større 
restancer). 
Vi har en liste over medlemmer, for hvilke, der betalt kontingent il DSvU i 
oktober kvartal 2012. Vi skal sikre, at der er overensstemmelse med 
medlemmernes kontingentbetalinger! 
Ansøgning om lokaletilskud hos Thisted Kommune skal indgives hurtigst 
muligt. 
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3. Flyvning 

a. Aktiviteter siden sidst og kommende. Sæsonen er startet godt med en hel del flyvning i Påsken. Også meget 
termikflyvning! 

  

b. Fra instruktørudvalget Vi venter besked fra Michael Kristensen, DSvU, vedrørende en evt. 
forlængelse ud over den 8. april af vores mulighed for at påbegynde TMG-
skoling under de nuværende regler. 

  

c. Elever S-teoriprøve er i gang i klubhuset på samme tidspunkt, som bestyrelsesmødet 
foregår. Kirsten og Harry Jensen er eksamensvagter. 
PoK efterlyste initiativer for at skaffe flere elever - som også gennemfører 
uddannelsen. Gerne efter et system á la Skinderholms, hvor man i højere grad 
forpligter eleverne. ODJ ønskede, at det ikke bare skulle være ren 
medlemshvervning, men også kombineres med klubudvikling. TWC+ODJ 
følger op på det. 

 
 
 
TWC/ODJ 

 

4. Materiel 

a. Fly -   

b. Vedligehold af fly -   

c. Andet materiel -   

5. Ejendom / flyveplads 
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a. Vedligeholdelse -   

b. Undervisningslokale/klublokale -   

c. Offentlig drift/forpagtning -   

d. Miljøhensyn etc.    

e. Bygninger    

6. Sekretærens område 

a. Hjemmesiden Ny hjemmeside er ved at være færdig. Forside billede efterspørges.   

b. Info til medlemmer    

c. Markedsføringsaktiviteter PM efterlyste et budget til PR. PoK vil kigge regnskabet igennem og se, hvad 
der kan afsættes i år. 

PoK+PM Asap. 

d. Sponsoraktiviteter PM+PoK vil lave en foldet A3-side til kommende sponsorer og indkalde til en 
sponsordag uden at lave et kompliceret koncept ud af det. 

PoK+PM Asap. 

7. Formandens område 

a. Relationer til myndigheder og organisationer Nabohøring vedr. solcelleanlæg på mark syd for flyvepladsen. Vi har oplyst, at 
vi ikke har nogen indvendinger. 

  

b. Flyhandel -   

8. Eventuelt 

a. Åbent Hus Afholdes i weekenden den 4.-5. maj, som fastsat på sidste bestyrelsesmøde. 
Der er ansøgt om lejlighedsskiltning, som sædvanligt. PM, OB, ODJ, og TWC 
har alle givet tilsagn om at deltage minimum én dag. TWC taler med nogle 
flere. 

TWC April måned. 

Underskrifter (bestyrelsesmedlemmer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


