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Referat af bestyrelsesmøde i Svævethy 

Dato og sted: 27-08-2013 kl. 20 (Skype) Referent: Bjarne Jensen 

Deltagere i bestyrelsesmødet: 

Bestyrelsesmedlemmer Suppleanter Øvrige 

Thomas Christensen (TWC) - - 

Poul Kortbek (PoK) - - 

Bjarne Jensen (BJ) - - 

Ove Dahl Jørgensen (ODJ) - - 

Otto Bæk (OB) - - 

 

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

a. Velkomst Alle på Skype nogenlunde til tiden.   

b. Referat fra sidste møde Fiske fly-in kun afholdt 2 gange pga. vejret. Begge gange med succes.   

c. Positive/negative personsager Vi tager en samtale med Benny om aftale for benyttelse af klubfaciliteter. TWC  

d. Mødeplan, kommende bestyrelsesmøder Næste onsdag den 2. oktober 2013 kl. 19.30. Skype.   

2. Økonomiudvalg/kasserer 

a. Gennemgang af økonomi Startmærkesalg væsentlig større end sidste år. 
Udgifter til spil meget lavere (motorreparation sidste år). 
Enkelte poster varierer en del fra sidste år pga. af sidste års jubilæum. 
Nogle forbedringer på køkkenregnskabet pga. af diverse omlægninger. 
Lokaletilskud fra Thisted Kommune skal der følges op på. 
Der er lidt større træk på kassekreditten og den skal udvides med 100.000 kr 
resten af året. Ansøgning underskrives af bestyrelsen. 
Generelt er balancen OK. 
Der skal findes en bedre måde at holde medlemslisten på hjemmesiden 
opdateret, så den svarer til medlemmer registreret i regnskabssystemet. 
Kritlistesystemet i køkkenet bliver ændret, så der er en fælles kritliste, som 
bliver opgjort regelmæssigt. PoK sender oplysning ud til medlemmerne. 
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b. Medlemmer (ind-/ud-/ændringer/restancer) Velkommen til ny svæveflyveelev Theodor Sunde (medlem 493). 
Evt. ny TMG elev kontaktes af OB. 

 
OB 

 

3. Flyvning 

a. Aktiviteter siden sidst og kommende. Ove og Jens Chr. blev nr. 10 i SW i Sunair Cup og samtidigt nr. 5 i Old Boys. 
Simon blev nr. 5 på ST i Junior DM. 
Der er rødspætter til overs. Det foreslås et fly-in en lørdag i september. Lørdag 
den 14. september kl. 12-15 blev valgt. BJ sender ud på diverse medier. 

 
 
BJ 

 

b. Fra instruktørudvalget Instruktørmøde afholdt den 08-08-2013. Det er vigtigt, at vi anvender 93 til 
skoling. Hvis der er flere elever end der kan nås i løbet af dagen, kan 
Dimonaen anvendes som backup. 

  

c. Elever Ny elev Theodor Sunde er startet godt på skolingen.   

4. Materiel 

a. Fly Stemme S6 er grounded indtil problemet med understellet er løst. Der arbejdes 
på løsning af svejseproblemer hos underleverandøren. 
Rotax-Falken er lige ved at være flyveklar igen. Måske klar til sidste weekend i 
august. 

  

b. Vedligehold af fly Ventus og Discus er begge ved at være ret krakelerede i overfladen. 
Omlakeringer koster i størrelsesordenen 100.000 kr. Vi skal have solgt Rotax-
Falken før vi foretager os noget yderligere. 
I den forbindelse talte vi også lidt frem og tilbage om vores flypolitik. Vi mangler 
i øjeblikket en mere klar strategi for, hvad vi vil på dette område. 

  

c. Andet materiel Vejtromlen har vi nu overtaget fra kommunen (allerede sidste år).   

5. Ejendom / flyveplads 

a. Vedligeholdelse Der er mursten, der skal skiftes flere steder. OB undersøger, om vi kan skaffe 
arbejdskraft til opgaven. 

OB  

b. Undervisningslokale/klublokale -   

c. Offentlig drift/forpagtning -   

d. Miljøhensyn etc. -   

e. Bygninger -   

6. Sekretærens område 

a. Hjemmesiden Database for gl. hjemmeside er Access. Skal overføres til ny hjemmeside BJ  
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(MySQL). 

b. Info til medlemmer -   

c. Markedsføringsaktiviteter Radio Limfjord efterårskampagne: 24. oktober til 27. oktober. Peter Mortensen 
kontaktes. 

BJ  

d. Sponsoraktiviteter -   

7. Formandens område 

a. Relationer til myndigheder og organisationer Trafikstyrelsen har inspiceret pladsen i maj måned. Der var intet bemærke.   

b. Flyhandel -   

8. Eventuelt 

a. PC i klubhuset Pc’en i klubhuset trænger til at blive skiftet ud. PoK skaffer en erstatning. PoK  

Underskrifter (bestyrelsesmedlemmer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


