
Aktivitet: Referat af bestyrelsesmødet, Svævethy, den 13. marts 2012 
Dato: 13. marts 2012 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), Karsten Aagaard (KAA) 
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 afholdt via Skype med Karsten som nyvalgt suppleant og ny på Skype-
møder. 

Bestyrelsesmødet er det første efter den ordinære generalforsamling den 11. 
marts 2012, og bestyrelsen har konstitueret sig som følger: 

Formand Thomas Christensen 
Kasserer Ove Dahl Jørgensen 
Sekretær Bjarne Jensen 
Bestyrelsesmedlem Otto Bæk 
Bestyrelsesmedlem Tommy Jensen 

Suppleant Jørgen E. B. Pedersen 
Suppleant Karsten Aagaard 

Resten af mødet er i det væsentlige en planlægning af den kommende 
jubilæumsreception (25/3) og fly-in (12/5). 

b. - 
c. - 
d. Næste bestyrelsesmøde: Søndag den 18. april 2012 kl. 19.30 - på SKYPE. 

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

ændringer, restancer 
c. Kassekredit 
 

a. På dette møde blev økonomien kun løseligt berørt, da regnskabet netop er 
opgjort i forbindelse med generalforsamlingen. Der er ikke markante afvigelser 
fra det forventede. 
Kirsten Jensen har accepteret at være bogholder på betingelser, som aftales 
nærmere med kassereren og formanden. 

b. Kontingent for motorsvæveflyveelever fastsættes til 1195 kr. pr. måned i 
henhold til vedtagelse på generalforsamlingen – især for at kompensere for 
brændstofudgifter. 

Tyge, der har en motorsvæver, ønsker evt. et medlemskab af klubben. Han har 
tidligere været medlem hos Bolhede og Tønder. ODJ taler med ham og hører, 
hvad han vil. 

c. - 
3. Flyvning 

a. Aktiviteter siden sidst og 
kommende. 

b. Eventuelle bemærkninger 
fra instruktørudvalget 

c. Elever 

a. - 
b. - 
c. - 

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

a. - 
b. - 
c. Ny gearkasse til spillet forventes modtaget i slutningen af marts måned. 
d. - 

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

a. Grillen skal repareres inden fly-in (12/5). 
b. - 
c. – 
d. – 
e. - 

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

a. Der indføres datoer (som supplement til ”tidslinier”) i aktivitetsplanen på 
hjemmesiden efter ønske fra flere medlemmer (ODJ). 

Der ryddes endvidere op i kalenderen på hjemmesiden, så overståede 
begivenheder slettes (TWC/BJ). 
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d. Sponsoraktiviteter b. - 
c. - 
d. - 

7. Formandens område 
a. Relationer til myndigheder 

og organisationer 
b. Flyhandel 

a. - 
b. - 

8. Eventuelt 
a. Standerhejsning og 

jubilæumsreception (25/3) 
b. Fly-in (12/5) 
c. Åbent hus 

a. Invitationer er udsendt, men Kurt Sonne, rektor på Morsø Gymnasium, inviteres 
også (BJ). 

Opgaver: 
• Nyt flag 
• Der serveres sandwiches, øl og vin 
• Der anvendes plastickrus 
• Masterplanen printes i ca. 50 sæt (BJ, ODJ). 
• Der ryddes op om eftermiddagen, samme dag, som PFT afholdes om 

formiddagen (24/3). Der udsendes SMS om PFT og oprydning til alle 
medlemmer (TWC). TWC laver en liste over oprydningopgaver. 

• Et ungt medlem foretager standerhejsningen (f.eks. Anita Bæk). 
• Der udsendes pressemeddelelse i den sidste uge før receptionen (BJ). 
• TWC har fået en række stikord til talen (jubilæumsskrift, tilskud, frivilllighed 

osv.). 

b. Fly-in og jubilæumsfest lørdag den 12. maj: 
• Indbydelse udsendes til svæveflyveklubber, andre flyveklubber, 

offentliggøres via unionens hjemmeside og i Flyv’s kalender. 
• Fly-in fra kl. 10 til 17. Tilmeldingsfrist ca. 14 dage før. 
• Husk at nævne campingplads og strøm. 
• Forskellige musikmuligheder undersøges med stærk fokus på pris (TWC, OB 

og BJ). 
• Fadølsanlæg skal passes. Flere har familie, der vil stå for dette. 
• En eller anden form for grill-menu bestilles (TWC og JP undersøger) 
• Spisning fra kl. 18.30  
• Musik kl. 21- 01. 
• Bord og stole kan evt. lejes hos roklubben. 
• Lejlighedsbevilling ansøges hos politiet (TWC). 

 
c. Åbent hus 

• Dato fastsat til weekenden den 9. - 10. juni, som er lidt senere end 
sædvanligt pga. fly-in i maj. 

• Skiltning ansøges (BJ). 
• Arrangement lægges i kalender (ODJ, BJ). 

 


