
Referat af bestyrelsesmøde i Svævethy 

Dato  og sted:04-05-2015 19.30 Referent:Thomas W. Christensen 

Deltagere I bestyrelsesmødet:
Bestyrelse Suppleanter 0vrige 

Thomas W. Christensen (TWC)  Harry Dinesen (frav) - 
Andreas Markussen (AM)  Jonas Riis (JR)  
Anita Bæk (AB) (frav)   
Ove Dahl Jørgensen (ODJ) (frav)  
Otto Bæk (OB)   

 
 

Emner Konkluslon Ansvarllg(e) TermIn 

1. Indlednnig / formanden 
a. Velkomst Velkomst ved Thomas og rids over punkter som bør 

drøftes først, af hensyn til (ODJ) 

(ODJ) har møde i aften og kan derfor kun deltage kort – 

Derfor springes lidt i punkter. 

1. Næste møde dato 
2. Noget nyt eller andet fra instruktørudvalget (ODJ) 
3. Åbent Hus medlemsdeltagelse skal vi have en liste 

med tilmeldinger på hjemmesiden (TWC) 
4. Vedligehold af bygninger (tilbud er modtaget) 
5. Port i gl hangar / motor / lukning af hul over port 

   

b. Referat fra sidste møde  
 
 

  

c.  Positive/negative personsager    

d. Mødeplan, kommende 
bestyrelsesmøder 

Næste bestyrelsesmøde er Mandag den 10 august   

    

 

a. Gennemgang af økonomi  Ingen bemærkninger fra (AM) (kasserer)   
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b.  Medlemmer (ind-/ud-
/ændringer/restancer) 

   
  Restanceliste ser rimelig fornuftig ud. 
   
  Vi har fået 2 nye svæveflyve elever. 
 

  



3.  Flyvning 

a. Aktiviteter siden sidst og 
kommende. 

I 
 Åbent hus arrangement afholdes lørdag og søndag d. 30.-31.   
 maj. 
 (AB) kontakter kommunen og søger om tilladelse af    
 skiltning/reklame ved vejene. 
 Skilte skal opsættes lørdag morgen – af (JR) og (OB) 
 Best og supp – hvem kan komme og hvornår? 
 Lørdag – (JR)(spilvagt) – (AM) – (OB) – (TWC) 
 Søndag – (JR) – (OB) – (TWC) 
  

 

 . 

b.  Fra instruktør udvalg  Ingen info 
 Ove blev forhindret i at møde  

  

c.  Elever  2 nye svæveelever begge 15 år   

4.  Materiel 

a.  Fly  

 

  

b. Vedligehold af fly   
 Mofa skal have rep motor – den ene cylinder har skade, men 
 kan måske hones og reddes – Poul har den med hjem og   
 forsøger. Og nyt stempel + ringe monteres  
 TWC informerer via booking system mail når den er klar. 
  
 Stemmen er flyveklar igen efter skift af dele ved starter. 
  
 Dimona propel komme i denne uge og vi håber at der kan blive 
 Tid, så motorfolkene kan få den monteret asap. 
 Yderligere skal der laves papirer så den kan flyve igen info via  
 Mail til aktive når den er klar. 

  

c.   Andet materiel  

Spillet har i sidste weekend igen fået en defekt på motor til 
bilen, men trækkes på plads – hvilket går fint. 
Jonas foreslog en løsning med en vogn til spillet der altid 
skulle trækkes på plads – så var der jo kun en motor der  
skulle vedligeholdes – spilmotor hvilket fungerer fint i andre 
klubber. 

  

5. Ejendom I flyveplads 
a.  Vedligeholdelse    
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c.  Offentlig drift/forpagtning Ikke noget nyt   

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 hvor spillet og tankene står.  

  

         e.  Bygninger  Tilbud modtaget på diverse vedligehold.  
 Thomas kontakter Kim Kortegaard som har givet tilbud på 
 diverse reparationsarbejder. 
 Disse reparationsarbejder løber op i et meget stort beløb og vi 
 håber at vi kan forhandle os frem til en løsning hvor    
 medlemmerne selv hjælper til. 
 Otto har kontaktet Kim vedrørende lukning af det åbne hul 
 over den nye port, vi får en pris på dette og håber vi kan få  
 nogle medlemmer til at hjælpe med dette arbejde, i   
 samarbejde med Kim.  
 Thomas mente ikke at det fremgår af tilbuddet fra Alutech, 
som har leveret og monteret porten, at der ville blive et stort hul 
over porten hvor lukning af dette ikke var inkluderet  I tilbuddet. 
 Thomas forsøger at få Alutech til at levere dækplader i samme 
 type som porten. Så kan vi selv lukke hullet og montere disse 
 plader udenpå. 

  

6.  Sekretaerens omrade 

a.  Hjemmesiden (Thomas)  Youtube film lægges i en mappe som kan 
 tilgås fra forsiden. 
 Tilføjelser? 
 Udeladelser? 
 Andre forslag? 
 

  

b. Info til medlemmer  Thomas forsøger at lægge flest mulige arrangementer på    
 kalenderen  
 

  

c.  Markedsføringsaktiviteter  
 Anita kontakter Peter Mortensen om at få lidt reklame i  
 Radio og/eller lokalaviser.  

  

d. Sponsoraktiviteter    

7. Forrnandens område 

a.  Relationer til myndigheder og 
organisationer 

   

b.     

8. Eventuelt 

    

  
Underskrifter 
(bestyrelsesmedlemmer) 
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