
 

 

Svævethy 
Nordvestjyllands Center for Fritidsflyvning 

 
 
 
 

Referat af den ordinære generalforsamling i Svævethy 
 

Afholdt søndag den 9. marts 2014 fra kl. 14.00 i klubhuset. 

Referent: Bjarne Jensen 

Ved generalforsamlingens begyndelse var der 21 medlemmer til stede, senere før 
afstemninger var der i alt 23 medlemmer til stede - alle stemmeberettigede. 

 
Dagsorden og referat 

 
a) Valg af dirigent 

 

 Referat: 
 

Peder Kortbæk blev valgt til dirigent. 
 

 
 

b) Bestyrelsesmedlemmerne aflægger beretning 
 

Referat: 
 

Formandens og kassereren aflagde beretninger. 
 

Formandens beretning: 
 

Inden den egentlige beretning, bemærkede formanden, at hele 18 personer havde bestået de 
netop afholdte sprogtests til forlængelse af N-BEG. 

 

Desuden har vort mangeårige medlem, Peder Kortbek netop rundet de 80 år (se også under 
punktet Eventuelt). 

 

Dernæst aflagde formanden sin beretning, som også blev uddelt på tryk. Hovedpunkterne var: 
 

• Afholdte arrangementer: Åbent Hus, Fiske Fly-in og efterårsfesten. 
• Flyvestatistik: Timer som året før, men væsentligt flere stræk-km. 
• Ove, Jens Chr. og Simon har deltaget i konkurrencer med rimelige placeringer. 
• Lavt antal elever og et lille fald i medlemstal. 
• Intet teorihold i 2014 – for første gang i mange år. 
• Medlemstal 72, heraf 50 aktive. 
• Fremtidig uddannelse af motorsvæveflyveeelever? 
• Uheldet med Stemmen (materialefejl). 
• Status på igangværende salg af Rotax-Falke. 
• Økonomi og kassekredit. 
• Ændringer i bestyrelsen. 
• Regnskabssystem. 
• Instruktørerne. 
• Klargøring af fly og fremtidig vedligeholdelse. 
• Kommende kloakering ved klubhus. 
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Der var ingen yderligere spørgsmål eller kommentarer til beretningen. 
 
Kassererens beretning: 

 

Kassereren aflagde sin beretning. Hovedpunkterne var: 
 

• Afslutning på finanskrisen – også for Svævethy´s vedkommende. 
• Resultat for primær drift (dækningsbidrag I): 211.938 kr. 
• Resultat efter renter og gebyrer (dækningsbidrag II): 114.683 kr. 
• Det bedste resultat i 5 år pga. de lave renter. 
• Mere end 126.000 kr. over 2012, som er det år med det dårligste resultat. 
• En tilbagegang på indtægtssiden på 5% i forhold til budget. 
• Bedre styr på udgiftsiden, bl.a. pga. af anvendelse af 93 til skoling. 
• Vi skal investere med omtanke og har stor sikkerhed i formuen i ejendommen. 
• Vi har fået en terminalserver til regnskab og andre dokumenter. Stor hjælp. 
• Bogholder Kirsten kom til i året og gør et stort stykke arbejde. 
• Poul afgår som kasserer pga. af tidsmangel og siger tak til dem, der har hjulpet med 

regnskabet i årets løb. 
 

Regnskabet var godkendt af begge revisorer. 
 

Dernæst lidt diskussion om, hvor meget vi med sikkerhed kan låne. Kan bygningerne holde 
prisen osv.? 

 

Men vi bør ikke betragte klubbens som en privatøkonomi, men som en virksomhedsøkonomi 
(JCP). Soliditetsgrad omkring 50% (4,5 mill. kr. lån i forhold til 10 mill. kr. formue). 

Næsten hele vores overskud går til renter (Niels Svingel). 

Harry Jensen mener ikke, at vi skal gå tættere på grænsen. 
 

JCP: Vi skal nok lidt længere ned, men problemet er lav aktivitet. Bankerne er sultne for at 
låne til lav rente i øjeblikket. 

 

Harry Dinesen: Vi skal snart til at investere lidt mere i reparation af bygninger. Og som nævnt i 
to fly, der kræver vedligehold. 

 

PoK: Ikke sikkert, at vi skal købe fly for overskuddet, men hvis vi begynder at afdrage, har vi 
ingen penge. 

 

JCP. VI kan måske hente penge til investeringer fra tilskudsordninger. 
 

PK: Kan der hentes penge til at gøre noget ved banen? JCP: Det er nok sværere end at få 
tilskud til investeringer. 

 
 

c) Godkendelse af beretningerne 

 

Referat: 
 

Begge beretninger blev ensstemmigt godkendt. 
 

 
 

d)  Behandling af forslag fra bestyrelse og medlemmer 
 

Referat: 
 

Ingen forslag modtaget til behandling på generalforsamlingen. 
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e) Fremlæggelse af budget og takstregulativ. 

 

Referat: 
 
 
 
PoK gennemgik budget og afskrivninger: 

 

• Vigtigt at afskrive fly til salgspris eller derunder, så vi ikke får underskud på driften ved 
salg. 

 
Dernæst enkelte spørgsmål og kommentarer. 

 

Spørgsmål til køkkenkassen (Aksel Schmieg): Giver den overskud? PoK: Ja, men det bør 
kunne blive højere. 

 

Harry Jensen: Der er måske nogen, der glemmer at betale for kaffe, fordi de fleste betaler et 
fast beløb. 

 

PoK: Der er et forholdsvis pænt overskud, men vi ved ikke med sikkerhed, om det burde være 
højere? 

 
Takstregulativ blev gennemgået af formand Thomas: 

 

• Stigninger fra Unionen giver en regulering. 
• Elever hævet fra 1200 til 1500 kr. 
• Ingen andre stigninger. 
• Der er tilføjet bemærkninger om reglerne for udmeldelse af DSvU og Svævethy ved 

restance. 
 
Der fulgte et par bemærkninger fra medlemmerne, som ikke direkte havde noget med 
takstregulativet at gøre 

 

 
 

f) Godkendelse af budget og takstregulativ 
 

      Referat: 
 

Alle tilstedeværende medlemmer stemte for det fremlagte budget og takstregulativ. 
 

 
 

g)  Fremlæggelse og godkendelse af flyvereglement 
 

   Referat: 
 

Flyvereglementets blev gennemgået af flyvechef Harry Jensen: 
 

• Vi skal nok til at bruge mere flyslæb, og derfor vil vi gerne have et par slæbepiloter 
ekstra. Et par udvalgte medlemmer spørges. 

• Slæbepiloterne bor i nærområdet til flyvepladesen, og der kan ringes efter dem. 
• Der vil ikke altid være spilførere på vagtlisten, men normalt. 
• Vagthavende instruktør skal flyve alt skoleflyvning for at opretholde rutinen. 
• Punkt 6.4: Havari med turbo-motorer, som ofte er fremhævet af DSvU. Derfor indføjes 

et punkt om, at motoren bør startes straks efter start. Første hak er gratis. 
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• Hvis den ikke starter, så land med den ude, hvilket er ukritisk. 
• Ændringer i kravskemaer, så de svarer til DSvU’s krav (f.eks. krav til flyvning inden for 

de sidste 6 måneder). 
 

Flyvereglement blev godkendt. 
 

Herefter orienterede JCP om demo-aftalen med Stemme-fabrikken: 
 

• Aftalen er nu effektiv og vi tjente 10-12.000 kr. på den sidste år. Vi kan tjene op til 
12.000 EUR på aftalen. 

• Ved salg af et Stemme fly efter en demo får vi provision på 4%. 
• Stemme betaler med 100 EUR pr. motortime. 
• Instruktører kan give intro-flyvninger (Stemme giver 50 EUR til fly og 100 EUR til motor). 
• Ved pressearrangementer betaler Stemme det hele. 
• Vi kan altid låne deres S10 demo-fly og tage den med til arrangementer. 
• Desuden er Stemme AG blevet restruktureret med ny ledelse. Stemme er blevet opdelt i 

to segmenter (overvågning og sportsfly). De satser på sportssegmentet. S10 og S6 har 
begge fået et facelift. Vores S6 bliver opgraderet til det nye grafiske design u/b. 

• Stemme vil satse meget i Scandinavien. 
• Der er lavet en procedure for demo-flyvninger, som hænger i briefingrummet. 
• JCP har lavet en liste over mulige arrangementer. Flyvning til arrangementer skal 

aftales med JCP, så vi er sikre på, at de falder inden for aftalen. Der skal udfyldes en 
gæsteliste ved flyvning med gæster. 

• Efter flyvning til et arrangement, skal der afrapporteres pr. email eller telefon til JCP. 
• Aftalen løber et år ad gangen. 
• Flere medlemmer bør omskoles til Stemmen. 

 
Spørgsmål: Hvor lang tid må en prøveflyvning være? Svar: Op til en time. 

 

 
 

h) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
 

På valg iht. klubbens love: 
 

Kasserer Poul Kortbæk (modtager ikke genvalg) 
Bjarne Jensen (modtager ikke genvalg) 
Bestyrelsesmedlem Otto Bæk (modtager genvalg) 

 

Bestyrelsens forslag til ny kasserer: Andreas Markussen (Modtager valg) 
Bestyrelsens forslag til nyt bestyrelsesmedlem: Anita Bæk (modtager valg) 

 

Suppleanter: 
 

Der skal findes 2 suppleanter og der er i bestyrelsen enighed om at disse 
skal være villige til, i et vist omfang, at deltage i bestyrelsesarbejdet. 

 

Bestyrelsens forslag til endnu en periode: 
 

Peter Mortensen 
Harry Dinesen 

 
   Referat: 

 

Valg til bestyrelsen: 
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Andreas Markussen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem og er villig til at påtage sig 
kassererposten ved bestyrelsens konstituering. 

 

Anita Bæk blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem og er villig til at påtage sig sekretærposten 
ved bestyrelsens konstituering. 

 

Otto Bæk blev genvalgt. 
 

 
 

Valg af suppleanter: 
 

Peter Mortensen og Harry Dinesen modtog begge genvalg. 
 

 

i) Valg af 2 revisorer, hvoraf mindst 1 skal være regnskabskyndig 
 

Bestyrelsen håber at nuværende revisor Poul Bak vil modtage genvalg. 
Bestyrelsens forslag til nr. 2 revisor: Michael Riis 
Yderligere skal der findes en revisorsuppleant. 
Bestyrelsen modtager gerne, inden generalforsamlingen, forslag til revisorer. 

 

Referat: 
 

Poul Bak modtog genvalg som revisor. 

Poul Kortbek blev nyvalgt som revisor. 

Jens Chr. Pedersen blev valgt som revisorsuppleant. 
 

 
 

j) Eventuelt 
 

Referat: 
 

Bestyrelsen indstillede, at vort mangeårige medlem og flyvepladsleder, Peder Kortbek, 
udnævnes til æresmedlem. Det blev enstemmigt tiltrådt af generalforsamlingen. 

 

Tillykke til Peder, der jo også har rundet de 80 år for nylig! 
 

Simon: Der er Påskelejr på Arnborg – kom gerne på besøg. 
 

PoK (og Erling): Kan vi finde penge til en scanner med arkføder? 
 

Thomas: Vores hidtidige printer og scanner er gået i stykker ved at papir er revet baglæns ud. 
Den indeholdt også sand efter reparation af vinduet. 

 

ODJ havde deltaget i formandsmøde (nov. måned) og repræsentantskabsmøde i DSvU: 
 

• DSvU er i gang med en ny perspektivplan til afløsning af den eksisterende 10 år gamle 
plan. Der tænkes lidt bredere. 

• ODJ forsøger at påvirke til mere fokus på TMG-skoling. Det er kommet med i den nye 
årsberetning. Det bliver nu overvejet, om Unionen kan stå bag ved LAPL-A. Det kræver, 
at det er en instruktør med PPL osv. Vi har tre kandidater med PPL. Senere kan det 
måske blive til LAPL-S. 

• er arbejdes på at oprette en UL-klub (DULFU) i Unionen, så vi kan flyve i UL-svævefly. 
Også interessant for materielkontrollantsiden. 
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• Medlemstilbagegangen i DSvU svarer til en mellemstor dansk klub om året. Hvordan 
vendes tilbagegangen? Et par Schweitzere fortalte på formandsmødet.om, hvordan 
man kan drive en klub mere professionelt. 

• ODJ vil prøve at gøre mere ud af medlemspleje. Han vil bl.a. kontakte medlemmer for at 
få dem til at fortælle om, hvad de vil med svæveflyvningen. 

 
JCP om materielområdet: 

 

• De nye systemer er ved at være indarbejdet og en del ”uhensigtsmæssigheder” er pillet 
ud af reglerne. 

• Trafikstyrelsen vil med tiden få mindre at sige. 
• Papirarbejdet er i godt gænge, men der mangler bl.a. kompasdeviation. Det skal gøres 

nu før JCP tager på rejse i 3,5 uge. 
 
JCP: Vores hytte på Arnborg er forbedret og står til rådighed for medlemmerne, mod et mindre 
beløb. 

 

PK vedr. Sommerlejr: 
 

• Vi har svært ved a få deltagere. 
• Forslag: Man kunne sende invitationer ud til gamle medlemmer om at samles fredag 

aften før sommerlejren. 
 

 

Afslutning af generalforsamlingen 
 

Formanden fik til sidste ordet for en afsluttende bemærkning: 
 

• Generalforsamling afviklet i god ro og orden. 
• PFT den 30. marts kl. 10 og standerhejsning kl. 14 om eftermiddagen. 

 
 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 16.25. 

 

 
 

Underskrift referent: Underskrift dirigent: 
 

 

   -------------------------------------------- 
            Bjarne Jensen  Peder Kortbæk 


