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Dagsorden og Referat bestyrelsesmøde i Svævethy 

Dato og sted:25-08-2015 kl 19      Referent: Anita Bæk 

Deltagere I bestyrelsesmødet: 

Bestyrelse Suppleanter 0vrige 

Thomas W. Christensen (TWC)  Harry Dinesen (HD) Deltager ikke - 
Andreas Markussen (AM)  Jonas Riis (JR) Deltager ikke  

Anita Bæk (AB)    

Ove Dahl Jørgensen (ODJ)    

Otto Bæk (OB)   

 

 
 
Emner Konklusion Ansvarlig(e) Termin 

1. Indledning / formanden 

a. Velkomst 
b.  

 

 

 

  

b. Referat fra sidste møde  Man gennemgik punkterne fra sidste møde 
 
 
 

  

c.  Positive/negative personsager    

d. Mødeplan, kommende 
bestyrelsesmøder 

 Der skal afholdes medlemsmøde lørdag d. 3. oktober 2015 

 kl 14.00 (TWC) udsender indbydelse til alle aktive, med 

 opfordring til at, komme med input til dagsorden. 

 Næste bestyrelsesmøde afholdes når man har modtaget evt. 

 input fra medlemmerne, til drøftelse på medlemsmødet. 

 Efter medlemsmødet aftales tidspunkt, for nyt  

 bestyrelsesmøde. 

  

 

 

    

a. Gennemgang af økonomi  Bemærkninger fra (AM)   

 Ind til nu stemmer klubbens budget.  

 Der har denne sæson været nogle uventede ting/uheld som  

 har givet nogle økonomiske udskrivninger.  

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

b.  Medlemmer (ind-/ud-
/ændringer/restancer) 

 Der flere medlemmer der er gået fra aktiv til passiv, hvilende  
 eller udmelding. 
 

  

3.  Flyvning 

a. Aktiviteter siden sidst og 
kommende. 

 
  
 

 . 

b.  Fra instruktør udvalg Ifølge (ODJ) forventes det at, der afholdes instruktørmøde i 
den kommende tid.  

 

  

c.  Elever     

4.  Materiel 

a.  Fly  
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b. Vedligehold af fly  Der er vedligehold på Stemmen og Dimonaen som desværre   
 falder sammen med højsæson, men man forsøger at holde 2   
 motorsvævere, flyvende i denne periode.  
 Der arbejdes på sagen så de begge snart kan komme i luften   
 igen.  

  

c.   Andet materiel  Spillet er nu selvtransporterende igen, uden anden transport   

 middel.  

 

  

5. Ejendom I flyveplads 

a.  Vedligeholdelse  Det er besluttet at iværksætte tilbud fra lokal tømmer til   
 reparation af vinduer og døre i stuehuset. Der bliver ikke sat   
 nye vinduer i, men derimod udskiftet bundstykket og andet   
 aktuelt reparation. Bla. på hoveddør og andre steder. 
 Dette vil være den billigste løsning for klubben. 
 Yderligere stiller denne lokale tømrer en lift til klubbens   
 rådighed, så vi kan få malet de øverste vinduer i stuehuset. 
 Thomas kontakter den anden håndværker som har givet tilbud  
 og informerer om denne beslutning. 

  

c.  Offentlig drift/forpagtning    

d. Miljø hensyn etc.    

      e.  Bygninger   jvf. ovenstående 5 a. 

 

  

6.  Sekretaerens omrade 

a.  Hjemmesiden (Thomas)  (TWC) laver info om micro sponsorater via ”Klubliv Danmark”   
 på hjemmesiden og sender samtidig info til medlemmerne via  
 mail. 

  

b. Info til medlemmer     

c.  Markedsføringsaktiviteter  Det drøftedes om vi evt. skal genoptage tidligere tiltag eller   
 nye for at markedsføre Svævethy mere end det nuværende. 
 Forskellige ideer bliver nævnt og der konkluderes at dette evt.  
 kan drøftes på klubmødet, samt evt. at oprette et PR udvalg. 
 Dette vil kræve at en del medlemmer vil deltage i disse tiltag. 

  

d. Sponsoraktiviteter  Svævethy er nu tilmeldt Klubliv Danmark, så medlemmer og  
 alle andre der kan have interesse, kan nu støtte Svævethy når  
 de handler i en lang række butikker.  
 
 Klubliv Danmark fungerer ved at medlemmer optjener   
 sponsorater til lokale foreninger efter eget valg når de handler   
 og betaler med deres Dankort.  
 Man kan tilmelde sig og læse mere på hjemmesiden: 
 https://www.klublivdanmark.dk/ 

  

7. Forrnandens område 

a.  Relationer til myndigheder og 
organisationer 
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8. Eventuelt 

    

  
Underskrifter 
(bestyrelsesmedlemmer) 

   

 

 


