
Aktivitet: Referat af bestyrelsesmødet, Svævethy, den 6. december 2011 
Dato: 6. december 2011 kl. 19.30 via Skype. 
Deltagere: Bestyrelse: Thomas Christensen (TWC), Ove Dahl Jørgensen (ODJ), Otto Bæk (OB), Bjarne 

Jensen (BJ), Tommy Jensen (TJ). 
Suppleanter: Jørgen E. B. Pedersen (JP) 
Øvrige: - 

Referent: BJ 
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Nr. Emner Konklusion 
1. Indledning/formanden:  

a. Velkomst  
b. Referat fra sidste møde  
c. Positive/negative 

personsager 
d. Mødeplan, kommende 

bestyrelsesmøder  

a. Mødet kom let op at køre via Skype til tiden. 
b. Referatet fra mødet den 21. oktober blev gennemgået. Der var ikke meget at 

bemærke, men enkelte ting er også berørt nedenfor i dette referat. 
c. ODJ kontakter Peer Larsen vedrørende værkstedet. 
d. Næste bestyrelsesmøde: Søndag den 15. januar 2012 kl. 19.30 - på SKYPE. 

Til de to jubilæumsarrangementer: Standerhejsning søndag den 26. marts og 
fly-in lørdag den 12. maj skal vi sikre, at invitationer til ”honoratiores” er sendt ud 
i god tid. Invitationer sendes bl.a. til DSvU, KDA og Flyv, borgmesteren, 
fritidsudvalget på Mors, Lauridsen fra LAG (spørg JCP) og Sparekassen. 
Udformes snarest af BJ. 

2. Økonomiudvalg/kasserer 
a. Gennemgang af økonomi  
b. Medlemmer, ind-, ud-, 

ændringer, restancer 
c. Kassekredit 
 

a. Saldobalance, som viser balance for år-til-dato sammenlignet med sidste års 
balance, blev som sædvanlig gennemgået af ODJ: 
• Der er omsat for ca. 15.000 kr. mere benzin pga. prisstigninger mm., men da 

andre omkostninger er lidt lavere, er den samlede omsætning ca. 10.000 kr. 
større end sidste år på samme tid. 

• Udgifter til flyvning er ca. det samme som sidste år. 
• Udgifter på fly lidt større end sidste år (benzin især og lidt mere flyvning). 
• 105.000 kr. er betalt for kaskoforsikringer på alle motorsvævefly. 
• Vi har taget imod et nyt tilbud fra vores forsikringsmægler, som betyder, at vi 

nu er på 25.000 kr. i selvrisiko pr. skade på motorsvævefly mod de tidligere 
100.000 kr. Forsikringspræmien er omtrent den samme. Der er fortsat den 
samme GF-forsikring på de andre svævefly. 

• Der er stadig underskud i køkkenkassen, men det er for nedadgående. 
• Indtægt fra tilskud og gaver er lidt mindre end sidste år. 
• Driftstilskud til lokaler indløber måske først til næste år. 

 
Sammenfattende er følgende udgifter større end sidste år: 
• El-udgifter 
• Diesel 
• Grønthøster 
• Skatter og afgifter 

Vi skal være opmærksomme på et lån, der muligvis skal refinansieres en gang 
til næste år. 

Det samlede driftsresultat for indeværende år forventes at være omtrent som 
sidste år. 

b. Nogle få medlemmer er i kontingentrestance. 
c. Der er (kun) 4000 kr. i renter på kassekredit, da den har ligget tæt på balance 

det meste af året. 
3. Flyvning 

a. Aktiviteter siden sidst og 
kommende. 

b. Eventuelle bemærkninger 
fra instruktørudvalget 

c. Elever 

a. Teoriundervisning begynder lørdag den 14. januar kl. 9.30. Nærmere info 
udsendes til eleverne. Der kommer 4-5 stykker fra Viborg og et ukendt antal fra 
Skive. Gratis for DSvU-medlemmer. Pris for drageflyvere og andre uden for 
DSvU: passivt medlemskab af klubben. Teoriundervisning skal i kalenderen på 
hjemmesiden nu (BJ). 

b. ODJ og Harry Jensen arrangerer efteruddannelse for klubbens instruktører med 
hjælp fra DSvU, som nævnt i sidste referat. Datoen er rykket til lørdag den 11. 
februar 2012, da den tidligere dato, 28. januar, kolliderede med andet i DSvU. 

c. - 
4. Materiel 

a. Fly 
b. Vedligehold af fly 
c. Andet materiel 

a. Stemme er klar til afhentning, når omstændighederne tillader det. 
b. Motorsvæverne skal i gang i værkstedet nu. TWC taler med Peder Kortbek om 

at få sat det endelige hold. Den plan, der blev diskuteret på mødet ved 
afslutningsfesten (19. november), skal justeres lidt – og der linkes til den i 
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d. Værksted Dropbox fra hjemmesiden. 

Efter nytår opretter vi et LS4 abonnement hos DG, så vi kan få manualer og 
reservedele til LS4. 

c. Reparation af spil aftales med Peder Kortbek, Harry Jensen, Søren Nielsen og 
Niels Svingel (TWC og TJ). Hvem er på hold for vedligehold af traktorer, 
wirehenter, etc.? TJ kontakter og organiserer. 
Græsklipper – skal den udskiftes, da den hyppigt går i stykker? En ny koster ca. 
20-30.000 kr. Otto undersøger en evt. byttepris. Ellers kører vi videre et par år 
med den eksisterende. 

d. Materielkontrollanterne pålægges at udpege en anden værkstedsleder, såfremt 
Peer Larsen ikke ønsker at påtage sig opgaven fuldt og helt. 

5. Ejendom / flyveplads 
a. Vedligeholdelse 
b. Undervisningslokale/alrum 
c. Offentlig drift/forpagtning 
d. Miljøhensyn etc. 
e. Bygninger 

a. Vi mangler materiale til reparation af markeringsspande for flyvepladsen. En ny 
form til støbning af plastbunde i spandene koster 22.000 kr. Det undersøges, 
om bundene kan fremstilles på anden måde – evt. af noget plade som bl.a. JP 
har liggende. 

b. Arbejdet med pejsestuen påbegyndes lørdag den 10. december. JCP 
organiserer. 
Der er indhentet et tilbud på tæppefliser til alle lokalerne lydende på 53.000 kr. 
for 250 m2. Vi mener, at arealet er bedømt for stort (der er nok kun 135 m2) og 
at prisen er i overkanten. Vi kan evt. leve med et kortluvet, højslidstærkt tæppe, 
som sikkert er billigere. Alt, hvad vi anvender, skal specificeres detaljeret for, at 
vi kan få tilskud til det i forbindelse med indretning af undervisningslokalet. 

c. – 
d. – 
e. En del af det planlagte arbejde på bygningerne udføres først til foråret pga. 

vejret. Men kan bl.a. skotrender efterses nu? OB undersøger. Væg mod 
facaden til parkeringspladsen kunne evt. pudses helt op i hvidt ligesom den 
tidligere røde væg ud mod terrassen. Måske kan man så undgå at skifte sten på 
denne væg? Undersøges (OB). 

6. Sekretærens område 
a. Hjemmesiden 
b. Info til medlemmer 
c. Markedsføringsaktiviteter 
d. Sponsoraktiviteter 

a. Der bliver nu arbejdet på den nye hjemmeside og en skabelon er ved at være 
klar. Der satses på at få en ny hjemmeside helt op at køre inden jubilæet den 
26. marts 2012. Evt. offentliggøres dele af siden før ved linkning fra 
eksisterende hjemmeside. 

b. ODJ har udarbejdet en kalender over næste års aktiviteter. Den lægges i en 
offentlig folder i Dropbox og der linkes til den fra hjemmesiden (ODJ og BJ). 
Det blev endvidere fastlag, at vinterfesten nu altid er i den 3. weekend i 
november. 

c. - 
d. - 

7. Formandens område 
a. Relationer til myndigheder 

og organisationer 
b. Flyhandel 

a. - 
b. Stemme er klar med varme, forsikring osv. i vores navn, kan afhentes, når det 

passer os. 
Trapholt fra Flyv vil lave en artikel om vores motorsvævefly - og klubben. 

8. Eventuelt 
a. - 

 

 


