
Aktivitet: Referat af bestyrelsesmødet, Svævethy, den 09. juli 2011- 
Dato: 09. juli 2011 kl. 10 i klubhuset. 
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. Formanden bød velkommen og delte dagsordenen ud til et fuldtalligt 
bestyrelsesmøde. 

b. Referaterne fra de sidste tre møder underskrevet (da de to sidste var over 
Skype og kun godkendt pr. email). Specielt blev referatet fra sidste møde 
gennemgået for at følge op på de vedtagne beslutninger. Referaterne skal ud 
inden for en uge efter bestyrelsesmødet, så de kan anvendes af bestyrelsen til 
løbende opfølgning(!). 

c. Ingen. 
d. Næste bestyrelsesmøde: Fredag den 26. august 2011 kl. 19 i klubhuset. 

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 gennemgået: 
• Startmærkesalg mindre end sidste år i samme periode (flyvning ca. 10% 

mindre). 
• Udgifter ved flyvning: Kun forsikring afviger – skyldes muligvis 

opgørelsesperioden (specielt mht. Stemme). 
• Udgifter ved klubdrift: Ca. samme status som sidste år på de fleste poster. 

Differensen skyldes en mindre betaling til en bogholder i forbindelse med 
Hugo Christensens afgivelse af bogføringsposten. 

• Udgifter bygninger: Ejendomsforsikringer og skat væsentlig større end for 
samme periode sidste år. Skyldes sandsynligvis datoforskydninger. ODJ 
følger op. 

• Renter og gebyrer: Er væsentlig lavere end sidste år samme tid, da bl.a. 
kassekredit ikke er belastet meget i øjeblikket. 

b. Nye medlemmer: Ingen nye. 
Opfølgning fra sidste møde: Hvis folk indmeldes efter at de har fået en prøvetur, 
får de refunderet prisen for prøveturen. ODJ laves en afkrydsningsfelt på 
indmeldelsesblanketten, som afkrydses, hvis dette er tilfældet. 

c. Kassekredit er forlænget (jvf. referatet fra bestyrelsesmødet den 27.05.2011). 
3. Flyvning 

a. Aktiviteter siden sidst og 
kommende. 

b. Eventuelle bemærkninger 
fra instruktørudvalget 

c. Flyvereglement 
d. Elever 
e. Flyvestatistik 

a. Opfølgning på turen til Höganäs: Kan vi lave noget tilsvarende på Mors? Vi 
forsøger i en periode over fire onsdagsaftener regnet fra den 17. august at lave 
et fly-in, hvor menuen er pandestegte fiskefileter. Fra kl. 17 til solnedgang og 
prisen bliver 50 kr. Ingen landingsafgifter for deltagende fly. TWC og OB står for 
menuen, og BJ laver en indbydelse, som distribueres ad diverse kanaler til hhv. 
svæve- og motorflyveklubberne. 

b. Sommerlejr i uge 29. Den planlagte tur til Annette i TWR i Roskilde bliver 
muligvis fredag under sommerlejren. Der har foreløbig kun meldt sig en 
instruktør til mandag og tirsdag. ODJ kontakter Harry for at aftale nærmere. 

c. - 
d. Alaksandras Jonciauskas er gået solo. 
e. I denne sæson: 249 starter/66 timer for svævefly. 905 starter/261 timer for 

motorsvævefly. Lidt mindre end sidste år på samme tid. 
4. Materiel 

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

a. - 

b. SW er flyvende, men skal til Dan-Glide til vinter for udskiftning af dele. 
Gearbox på Stemme er omkonstrueret. De afhenter vores Stemme for ændring. 
Laderelæ på Rotax-Falke er udskiftet. Har tilsyneladende løst ladeproblemet. 

c. Aksel Schmieg har flyttet laderen til startvognen, så kabellængden er mindre. 
d. Mærkning af værktøj mangler. Bliver udført snarest (TWC). Askespand til klude 

er anskaffet. Den skal tømmes dagligt ved brug. 
5. Ejendom / flyveplads 

a. Vedligeholdelse orden 
inde/ude 

b. Offentlig drift 

a. - 
b. - 
c. Gammel, sløjfet brønd er fyldt med sand. 
d. Taget skal stadig ordnes (jvf. referatet fra bestyrelsesmødet den 27.05.2011). 
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c. Miljøhensyn etc. 
d. Bygninger 

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

a. Gennemgå eksisterende hjemmeside for at se, om den er up-to-date (BJ/TWC). 
b. Dato for medlemsmøde fastsat til fredag d. 2. september kl. 19. 

Punkter, bl.a.: 
• Orientering om status på Stemme. 
• Projekt undervisningslokale – skal det gennemføres (med tilskud)? 
• Økonomi 
• Vintervedligehold – plan om afholdelse af et planlægningsmøde ved 

sæsonslutning. 
• Jubilæum i 2012. 

c. Info-folder til nye medlemmer omsættes til en pdf-udgave, der kan vedhæftes 
emails. Kræver flytning af sider, da den eksisterende er sat op som folder (BJ). 

d. - 
7. Formandens område 

a. Relationer til myndigheder 
og organisationer 

b. - 

a. Punkt på dagsordenen fra formanden: Erklæring til kommunen om indhentning 
af børneattester på instruktører. Punktet blev ikke gennemgået. 

b. - 

8. Eventuelt 
a. Jubilæum 
b. Landingskonkurrence 
c. Luftrum 
d. Visioner 

a. Jubilæumsaktiviteter tages bl.a. op på medlemsmødet i september. 
b. Efter forslag fra Eydun Vidstein: Landingskonkurrence afholdes søndag den 9. 

oktober, hvor HJ er instruktør. De nærmere regler fastlægges i god tid. 
c. Orientering om høringsforslaget om ændring af luftrummet omkring Billund 

Lufthavn. Den største betydning for os er, at dele af luftrummet bliver luftrum C 
med transponderkrav. Klubber nær Billund er yderligere berørt mht. 
svæveflyveområder. 

d. På bestyrelsesmødet var der en længere diskussion om fordelingen af 
aktiviteter på almindelig svæveflyvning og TMG, og specielt om, hvordan vi 
holder aktiviteten på den almindelige svæveflyvning oppe og holder startstedet 
bemandet. En mulighed på sigt er at indføre klapmotor-svævefly. Fortsættelse 
følger! 

 


