
Aktivitet: Referat af bestyrelsesmødet, Svævethy, den 12. februar 2012 
Dato: 12. februar 2012 kl. 19.30 via Skype. 
Deltagere: Bestyrelse: Thomas Christensen (TWC), Ove Dahl Jørgensen (ODJ), Otto Bæk (OB), Bjarne 

Jensen (BJ). 
Suppleanter: - 
Øvrige: - 

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

a. Velkomst  
b. Referat fra sidste møde  
c. Mødeplan, kommende 

bestyrelsesmøder  

a. Primære formål med mødet var opfølgning på opgaverne i forbindelse med de 
nærtstående aktiviteter: medlemsmøde / generalforsamling / standerhejsning / 
jubilæum / Fly-in i maj. 

b. Intet at bemærke. 
c. Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag 28. februar kl. 19.30 - på SKYPE. 

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

ændringer, restancer 
 

a. Årsregnskabet gennemgået og det ser generelt ud omtrent som sidste år. 

Optælling af beholdninger, afskrivninger og refusioner (benzinafgift), 
lokaletilskud mangler før regnskabet for 2011 er færdig. 

TWC tæller køkkenlageret op og administrerer refusion af benzinafgifter til brug 
for regnskabet. 

Afskrivninger er sidste år budgetteret med 55 tkr og dette tal anvendes i 
regnskabet. 

Pris på landbrugsjord bevares på samme niveau som sidste år i regnskabet. 

b. Ikke behandlet. 
3. Flyvning 

a. Aktiviteter siden sidst og 
kommende. 

b. Eventuelle bemærkninger 
fra instruktørudvalget 

c. Elever 

a. Der blev fløjet med TMG og flyslæb lørdag den 3. februar. 
Starter på svævefly i 2011: 448 starter. Laveste antal i de sidste 12-13 år. 
TMG i 201: 1363 starter / 458 timer. Laveste siden 2002. 
De lave tal skyldes delvist, at der var markant dårligere vejr i 2011 (jvf. 
oplysninger fra Termikligaen). 

b. Grundskoling på TMG er truet af de nye europæiske certifikatregler (EU-
forordning nr. 1178/2011 og Europarådets forordning nr. 216/2008). Vi følger 
udviklingen tæt. 
På det netop afholdte instruktørseminar (lørdag den 11. februar) blev det 
diskuteret at ændre flyvereglementet, således at man kan søge om lån af fly på 
flyvedage med 3 dages varsel, mod nu 14 dages varsel. Endvidere bør tilladelse 
til flyvning i udladet gives som en pilot-tilladelse á la stræktilladelse, således at 
man ikke behøver at ansøge om flyvning i udlandet for de enkelte flyvninger. 
Dette muliggør, at man f.eks. kan vinde et fly ved lodtrækningen og tage på en 
udflugt til et at vore nabolande samme dag. Tages op på medlemsmødet den 
26. februar. 

c. - 
4. Materiel 

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

a. Stemme ønskede at beholde S6 et par uger ekstra, da de så ville bygge en 
nykonstrueret midterkonsol ind i flyet og få godkendelsen af trækkrogen færdig. 
Flyet kan afhentes, når vejret er til det. 

b. Træflyene er næsten færdige og glasflyene er godt i gang i værkstedet. 
c. Traktoren med græsslåmaskinen bør efterses og rengøres. 
d. Der mangler pt. værktøj 10 stk. værktøj! Der skal sættes mærkater på værktøjet. 

BJ taler med Erling om dette. Når værkstøjet er genanskaffet, skal vi have låst 
værkstøjsskabet, når det ikke er i brug. 

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

a. Der trænger til en oprydning, da der står en del forskelligt rundt omkring. 
b. De nye faciliteter er tæt på at være færdige. Belysningen i undervisningslokalet 

skal ændres lidt. 
c. - 
d. - 
e. TWC ønsker at lave et lille halvtag til afskærmning af traktoren ved hjørnet af 

hangaren. Mener, at det kan laves billigt med en lille indsats. 
6. Sekretærens område 

a. Hjemmesiden 
a. - 
b. Indkaldelse til medlemsmødet den 26. februar udsendes (se evt.). 
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b. Info til medlemmer 
c. Markedsføringsaktiviteter 
d. Sponsoraktiviteter 

c. - 
d. - 

7. Formandens område 
a. Relationer til myndigheder 

og organisationer 
b. Flyhandel 

a. – 
b. - 

8. Eventuelt 
a. Medlemsmøde 
b. Generalforsamling 
c. Standerhejsning og reception 

den 26. marts 

a. På medlemsmødet søndag den 26. februar kl. 14, behandles nogle af 
nedenstående punkter: 
• Udlån af fly. 
• Flyvning i udlandet pr. pilotgodkendelse. 
• LAPL orientering 
• Instruktørworkshop harmonisering af opfattelse af normer. 
BJ klaver et udkast til indkaldelsen i denne uge (uge 7). 
Inden sommerferien afholdes et nyt medlemsmøde hvor indholdet bl.a. er 
skoling og flypolitik. 

b. Uændret fra sidste møde: Generalforsamling søndag den 11. marts kl. 14 
(indkaldelse senest 1. marts). 
TWC og ODJ laver generalforsamlingsindkaldelse. TWC modtager input til 
beretningen fra bestyrelsen. 
På valg: Ove Dahl Jørgensen, Otto Bæk og Bjarne Jensen. 

c. Jubilæumsskriftet på godt 100 sider i farve er ved at være klar og der er nu 
lukket for redaktionen. Iflg. formanden ser resultatet godt ud! Bogtrykker Anders 
Bornerup (Chr. Bornerups søn) har givet et godt tilbud på trykningen. 
Der er udsendt 30 individuelle indbydelser til receptionen foruden indbydelserne 
til klubbens medlemmer og ledsagere. 
Vi vil nu også udsende indbydelser til vores naboklubbber: Thisted Flyveklub, 
Lemvig Svæveflyveklub, Skive Motor- og Svæveflyveklubber (BJ i begyndelsen 
af uge 7). Der skal være tilmeldingsfrist på ca. 10 dage. 
Til receptionen skal masterplanen være tilgængelig i kopi. 
Vi serverer øl, vand, rød- og hvidvin i plastikkrus og receptionssandwiches. WC 
undersøger leveringsmuligheder og pris for sandwiches. 

 


