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Emner Konkluslon Ansvarllg(e) TermIn 

1. Indledning/formanden 

a. Velkomst    

b. Referat fra sidste møde 
Referat fra generalforsamling endnu ikke tilgængelig. Bjarne har ikke afleveret endnu 

 

  

c.  Positive/negative person sager    

d. Mødeplan, kommende bestyrelsesmøder 
Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 28. april kl. 19.30 (skype).   

e. Konstituering af den nye bestyrelse 
 

Nye medlemmer Anita Bæk og Andreas Markussen 
Tak fordi de modtog valg og velkommen.   

2.  Økonomiudvalg/kasserer 

a. Gennemgang af økonomi 
TWC laver møde med Sparekassen ang sponsoraftale 

Andreas skal registreres som kasserer i Sparrekassen. 

 

AM har fået tilbud hjem fra banker og giver svar til disse. 

 

 

Tilskud til EKNM fra Morsø kommune ca. 75.000. er ikke kommet endnu 

 

Thomas 

 

 

Andreas 
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b.  Medlemmer (ind-/ud-/ændringer/restancer) 
Der er på nuværende tidspunkt ganske få medlemmer i restance –  

Der bliver lavet aftaler med disse medlemmer om betaling af gæld til klubben.   
 
 

 

 

Thomas 

Andreas 

 

3.  Flyvning 

a. Aktiviteter siden sidst og kommende. 
Åbent hus arrangement afholdes lørdag og søndag d. 10.-11. maj. 
AB kontakter kommunen og søger om tilladelse af skiltning/reklame ved vejene.  

Rødspætte flyin vil blive afholdt onsdag i de sidste 4 uger før sommerferien, uge 25-26-

27-28 (det vil forsøges at undgå overlap med andre klubbers arrangementer). 

Invitation til flyin sendes ud.  
Bemanding til flyin: fra bestyrelsen vil OB og AB deltage og hjælpe. 

 
Sommerlejer – det forsøges at få arrangeret sommerlejer i år. 

Der vil blive lavet afstemme på den nye hjemmeside om hvilken uge dette skal være i 

forhold til hvornår flest medlemmer kan.  

  

Anita 

 

 

Thomas 

 

 

 

 

Thomas 

 

. 

b.  Fra instruktørudvalget ODJ informerede  

Han har modtaget et oplæg til omskoling fra svævefly til TMG, hvor det forsøges at 
tage hånd om disse omskolinger. Denne er lavet i en engelsk udgave, men skal der 
laves en dansk udgave skal den nok optimeres lidt, men ellers ser det brugbart ud.  

 

I forhold til det nye flyreglement, har der været en del snak om regler i UHB og mange 
af klubbernes egne regler, derfor skal der måske kikkes yderligere på dette.  

Klubberne har ofte egne regler ud over unionens regler og love. Hertil kan nævnes at 
klubbens regel om hvor ofte der skal afholdes PFT er slettet fra klubbens regelsæt, så 
nu tages der udgangspunkt i UHB regelsæt. Men det er stadig muligt at lave en PFT en 
gang om året hvis man har interesse eller evt. at tage en flyvetur med en instruktør for 
opfriskning. 

 Ved at tage udgangspunkt i Unionens regelsæt bliver det mere enkelt at have styr på 
de gældende regler.  

  

c.  Elever En elev er stoppet. 
Der er på nuværende tidspunkt en elev i klubben. Men ingen teori hold i år, da den ene 

elev tager dette andetsteds.   

 

  

4.  Materiel 

a.  Fly 
Der er et ønske om at der skal være lader til vore TMG`r.  

De ladere vi har skullet være gode nok, men der skal laves lidt stik for tilslutning. 

  

b. Vedligehold af fly 
Der er rettet kompas.    Der mangles lidt endnu på et fly. 
Flypakken skulle gerne være klar til at flyve d. 30 marts.  

 

  

c.   Andet materiel 
OB kontakter og iværksætter  at  jord materiel opgaverne påbegyndes og kontakter    

Niels Svingel så vi er sikre på spillet kan køre til d. 30. marts. (Standerhejsning)  
OB vil sikre at der bliver skiftet olie på græsslåmaskinen og at der laves bremse på     
ST- SW vognen.  

Kort gennemgang af organisationsplan:   
Organisationsplan – Materiel: ODJ er blevet holdleder for det materielle, da Bjarne 
Jensen ikke er i bestyrelse mere. 
.  
 

Otto  

5. Ejendom I flyveplads 

a.  Vedligeholdelse 
Der skal indkaldes til forårs rengøring inden PFT og standerhejsning d. 30. marts. 
Der skal styr på lidt små ting, almen oprydning og rengøring, både inden- og udendørs 

så det ser pænt og ordentligt ud. Dette finder sted torsdags d. 27 marts fra kl. 18.00. 

Der vil blive sendt en påmindelse til klubbens medlem om dette. Thomas udsender 
besked på mail til medlemmerne. 

 

Thomas 
 

b. Undervisningslokale/klublokale    
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c.  Offentlig drift/forpagtning    
d. Miljø hensyn etc. 

 Miljøtilsyn kommer normalt lige efter sommerferien. 
  
 OBS: Når der gøres rent skal vi sørger for der ikke ligger olie på gulvet fx i spilhuset  og 

 ude i tankstander hus.  
 

 
 
 
 

 

         e.  Bygninger 
Der skal laves lidt vedligehold ved bygningerne, der skal laves overblik over hvad og  
hvor meget, samt hvor stort det økonomiske behov er i den forbindelse. 

OB tager en snak med Harry Dinesen som er holdleder og der skal laves en plan med 
ham.  
Der skal bl.a. males vinduer og gavlbrædder skal repareres. OB nævnte at der skal 
bruges en lift for at komme til de øverste vinduer og til gavlbrædder.  

OB kontakter Poul Bak, måske han kender en mulighed for at låne lift eller andet. 

 
Der skal snart graves ud til kloak.  

Når kloakering er lavet skal vi have monteret vandmåler på vores vand ellers bliver vi 
ansat til et årligt forbrug på 170 m3, hvilket er langt over klubbens brug.  

Hvis det er muligt skal der anskaffes en bimåler og monteres ved vandhanen der 

bruges til flyvask og vandballast, således at dette forbrug kan modregnes i det vi skal 
betale aflednings afgift af. Thomas forsøger at få lavet denne ordning med modregning.  

Vandafledningsafgiften  ligger i størrelsesorden 42 kr eller mere pr m3. 

Således vil vor pris på vandet blive væsentligt mere end det vi betaler nu. 

 

  
Otto 

 

Otto 

 

 

 

Otto 

 

 

Thomas 

 

6.  Sekretærens område 

a.  Hjemmesiden 
Klubbens nye hjemmeside er oppe og kører på en lukket server.  
TWC laver tilrettelse i samarbejde med firmaet som har opsat denne.  
Peter Mortensen er også blevet sat som administrator, så kan Thomas og Peter i 
samarbejde lave tilretning af de forskellige sider inden den går endelig i luften. 
Når den er helt klar vil den gamle side blive lukket og den nye publiceret på et nyt 
webhotel hvor vi har meget mere plads til samme penge som vi betaler nu. 
Adressen vil forblive som den gamle www.svævethy.dk.  
 
Bookingsystemet er helt nyt og kan allerede nu testes af medlemmerne –
http://svaevethy.bookingportal.com   

login er det samme som man anvender på vores hjemmeside.  
Medlemmerne er velkomne til at teste booking på denne side. 

Alle test vil blive slettet når systemet startes op på den nye hjemmeside. 

Bookingsystemet vil værre integreret i den nye side når den bliver offentlig. 
 

 

Thomas 

 

b. Info til medlemmer 
 ODJ laver kalender med diverse datoer i, som vil blive ophængt i klubhuset.  
 

Den 3. lørdag i november er der vinterfest.  

 
Ove 

 

c.  Markedsføringsaktiviteter 
Der vil igen i år på Radio Limfjord blive lave lidt reklame for Svævethy og så vil der 
være konkurrence hvor klubben sponsorerer gavekort til en flyvetur.  

  

d. Sponsoraktiviteter  
Sponsorer skiltet er væltet i stormen, men er ved at blive lavet og det bliver sat op 
ved vejen igen.  
Der er muligvis et par af klubbens medlemmer, med firma, der vil  være sponsorer, 
med logo på skiltet. 

 
Thomas 

 

7. Forrnandens omrade 

a.  Relationer til myndigheder og organisationer Ikke noget nyt.   

b. Flyhandel Der er ved at kommer lidt gang i fly handelen igen, der er flere interesserede i køb af 
rotax-falken.  

Fra Holland, vil man op og se flyet i funktion så snart det er muligt.  
En henvendelse fra tyskland. 

Fra Kolding er der interesse i køb af rotax-falken til flyslæb. Deres budget er dog lidt 

mindre end det vi forlanger, men der kan måske findes en løsning  

 

 
 

Thomas og JCP 

 

8. Eventuelt 

 Kort info om kasserer opgaver.   

  
Underskrifter (bestyrelsesmedlemmer) 
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