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Referat af den ordinære generalforsamling i Svævethy 
 

 
 

Afholdt lørdag den 5 marts 2016 i klubhuset. 
 

Referat ifølge dagsordenen 
 
 

1. Valg af dirigent 

 

Peder Kortbek blev foreslået og valgt som dirigent.  

Ved generalforsamlingens var der 27 stemmeberettige medlemmer til stede. 

 

 
2. Bestyrelsesmedlemmer aflægger beretning 

 

Formandens beretning: 

Vinterarbejdet skrider planmæssigt frem. Vinterholdene / vagtplanerne er en klar fordel og noget vi bør holde 

fast i.  

I 2015 afviklede vi de sædvanlige arrangementer, Åbent hus, Fly-Inn samt efterårsfesten.  

Problemet er vanen tro medlemstilgangen som åbent hus desværre ikke hjælper meget på.  

Den nye markedsføringsgruppe skal have rimeligt frie tøjler da det er denne vej vi vil værge nye medlemmer.  

Nye sponsorer på vej. Disse sponsorater skal i en vis udstrækning gå til markedsføring.  

Facebooksiden kører strygende og den aktuelle konkurrence skaber megen opmærksomhed.  

Festudvalget fortsættes. Deres arbejde består af Fly-Inns samt efterårsfesten. 

DSVU, Fælles åbent hus d. 8/5-2016. Lidt gratis reklame som følge heraf. 

Derfor afholder vi åbent hus i den samme weekend. 

Flyvningen har været præget af vejret og trælse reparationer på TMG i 2015.   

Svæveflyvningen er omvendt højere i 2015 end 2014.  

3 Konkurrencepiloter igen i 2015 – Jens Chr – Ove og Simon - dejligt med den aktivitet.  

Simon deltog i Australien ved Junior VM i 2015. 

Vi fået et par elever. Én holder ved nummer to sprang desværre fra efter en kortere periode. 

Mathias holder ved – Han startede i klubbei i april og fløj solo i august – så han går til den når det er vejr til det. 

Svag tilbagegang i aktive medlemmer. Aktuelt aktivt medlemstal: 38. 

Mindre underskud pga. reparationer og den manglende flyvning på TMG.  

Klubbens lån. Omlægning til afdragsfrie lån er desværre ikke mulig. Alle lån afdrages i øjeblikket.  

Inden køb af diverse ting kontakt venligst enten Formand eller Kasserer, således at bogholderiet er informeret 

om de fakturaer der kommer fra leverandører. 
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Tak til alle instruktører; materielkontrollanter, køkkenholdet, baneafmærknings holdet, Festudvalget, Fly-in holdet 

og ikke mindst for Hanne og Peders omsorg for klubben såsom hjemmebag, vask, osv osv. 

En stor tak til alle for arbejdet i 2015. 

Vi har fået ny tilsynsførende fra Trafikstyrelsen på EKNM, denne påtalte vort månedlige og årlige Audit af 

pladsen. 

Denne Audit har Peder udført indtil nu iht.aftale med tidligere tilsynsførende, i rigtig mange år. 

Jeg fik det indtryk at den nye tilsynsførende læste reglerne lidt anderledes –  

Og ikke iht. Svævethy`s godkendte Flyvepladshåndbog. 

Vi enedes om en løsning med et auditskema iht. Flyvepladshåndbogens skrift, årligt, udfærdiget og underskrevet 

af Flyvepladschefen og Kvalitetschefen. 

Få rettelser (navne) vil blive udfærdiget som rettelsesblad til Flyvepladshåndbogen.  

SW ankommer snart igen efter en tiltrængt overhaling af lak og indtræk, i Slovakiet. 

 

Kassererens beretning: 

Underskud i 2015 på 51911 kr. Som sagt, færre medlemmer og for lidt flyvning i TMG især. Omkostninger på 

TMG’ere høj i 2015. Likviditeten er forværret pga. afdrag på alle lån. Afskrivningen på Stemmen påbegyndes i 

2016.  

Tak for hjælpen til alle. 

Kommentarer: 

Ove Udviklingsarbejdet. Foreningsudvikling. Efter påske starter den indledende samtale med konsulenten som 

vil se på vores forening med andre øjne end vi selv kan. Hvor står vi? Hvor vil vi hen? Og hvordan gør vi det? 

 

3. Godkendelse af beretningerne 

 

Begge beretninger blev enstemmig godkendt. 

 

4. Behandling  af  indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer 

Ingen forslag modtaget 
 

5. Fremlæggelse af budget og takstregulativ 

 
Kasserens fremlægning af budget:  

Forsigtighed, men med et mindre driftsunderskud. Mere flyvning vil hjælpe meget da 2015 var lidt tam. Stiger 

flyveaktiviteten i 2016 er vi godt på vej. Stiger aktiviteten slipper vi for mere voldsomme tiltag som 

kontingentstigning eller salg af materiel.  

JCP: Aftalen med Stemme har været benyttet alt for lidt. I sidste ende siger Stemme aftalen op. Antageligt i 

2016. Der kan på et godt år hentes 50.000 kr.  

Poul K: Tilbageblik 2010: Ikke megen forskel. Vi har afdraget langt mere end tidligere. Økonomien er ikke så 

sort som man skulle tro. Renten er lav. Vi er godt stillet. Vi mangler blot aktiviteten.  

Thomas: Omkring 150.000 kr. i omkostninger på fly i 2015. Langt mere end gennemsnitligt. Normalen er under 

det halve.  

Poul Bak: 15.000 i sponsorkroner. Afsættes på ”kundeservice” / markedsføring.  

Hold øje med renten. Stiger den er situationen en anden. 

   Forslag til Takstregulativ: 
     Unionens kontingent ændres ikke i 2016. Svævethy`s kontingent ændres ikke. Tachoprisen stiger ca. 40 kr. pr   

     time i 2016. Mindre flyvning betyder højere tacho pris pga. diverse vedligehold og reparation.  

 

 



     6. Godkendelse af budget og taksregulativ 
 

Budget og takstregulativ enstemmigt godkendt. 
 
      7.    Fremlæggelse og godkendelse af flyvereglement 
  
 Ingen ændringer til Flyvereglement – Godkendt 
 
      8.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
  
            Kasserer:  
            Andreas Markussen blev genvalgt  
             
            Bestyrelsesmedlem: 
            Otto Bæk blev genvalgt 

 
            Bestyrelsesmedlem: 
            Jonas Riis Sørensen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem 
 
            Suppleanter: 
            Kim Kortegaard og Harry Dinesen 
 
        9.  Valg af revisorer 
             Poul Bak og Poul Kortbek – Suppleant Jens Chr. Pedersen blev genvalgt 
 
      10.  Eventuelt 
 
             Thomas:  Mobilepay og Swipp til køkkenkassen. Kontantbetaling stadig en mulighed.  
             Bestyrelsen vil arbejde på udarbejdelse af nyt system for statistik og betaling vedrørende  
             flyvnings afregning.  
             Som det er i dag så ligger der rigtigt meget tid i registrering som indføres i regneark af Peder ud 
             fra de daglige startlister og tanklister, samt flyveplads logbog.  
             Yderligere er der også salg og regnskab vedr. mærker. 
 

Ove: Unionen: Ny formand. Peter Eriksen er ny formand. Condor (Simulator) er blevet medlem af DSVU og 
en klub opstået.  
Arnborg: 4 klubber opererer fra Arnborg. Ove repræsentant for jyske svæveflyveklubber på Arnborg. Ny 
centerchef til den daglige drift. Sæsonstart midt i marts. Fly og slæbefly er klar. Projekter på Arnborg: 
Indretning og bygninger er moderniseret / ved at blive det. Indspark fra klubberne ønskes.  
Spil på Arnborg er slidt og skal udskiftes. Der debatteres livligt hvilket og hvordan. Det er nu tilladt at tage 
egen TMG med til Arnborg til slæbebrug. Betingelsen er en instruktion af en kyndig. 
Kernefokus i forlængelse af markedsføringsarbejdet: Flyveaktivitet! Vær udadvendt! Vær opsøgende! Vær 
villig til at give dem deres livs rundvisning / info! Og frem for alt, sælg den flyvetur og få dem i luften!  

 

 

 

 

Underskrift Referent: Underskrift Dirigent: 

 

 

 

Jonas Riis Sørensen Peder Kortbek 

 


