
Bestyrelsesmøde d. 13/09-2017 kl.19.00 i klubhuset Svævethy. 

Referat. 

Mødt  i Klubhuset.  Otto. Andreas, Niels Svingel, Poul.  Med på Skype.  Ove og  Jonas. Forhindret 

Kim Kortegård. 

Godkendelse af referat fra d. 4/7-2017: 

Referat godkendt. 

Medlemsstatus: 

Tonni Rasmussen meldt ind som TMG elev.  Jan er meldt støttemedlem i stedet for elev. Alexander Clifford 

udmeldt og er flyttet til Australien.  Alaa Adin skoler på livet løs, men flytter til København sidst i 

september. I første omgang i en 3 mdr. periode. Han vil dog forsøge at passe  sin skoleflyvning.  En  

ungdomsmedlem ved navn . Cian.  For ung til at skole , men meget interesseret, og vil komme en gang 

imellem. 

Aktive medl. Ialt 37 -  

Deraf er der:  

5 stk. GRP. A medlem (svæve) -  

1 stk. GRP.  B medlem (svæv) -  

1 stk. GRP.  B/M medlem (motor & svæv) 

2 stk. GRP. A/E/M medlem (motor elev)  

16 stk. A/M (kun motor) 

2  stk. A/M (motor & svæv) 

10stk GRP. A+FI instruktører 

Samlet set giver det ret få til at betale for flyvningen og instruktørerne har kun 2 elever at slås om. 10 

instruktører til 2 elever = Svært at vedligeholde FI (HI) rettighed.  

Vi venter spændt på en flyvestatistik for 2017. 

Økonomi: 

Driftsregnskab:  

Regnskabet viser: 72000 kr. i overskud. (Driftsregnskab). Tallet er fra 1/1-2017 - og d.d. 13/9. (Det er dog 

uden afskrivninger) 

 Indtægter for flyvning i 2017. 322.000 Kr. Stort set det samme som 2016. Udgifter ved flyvning. 170.000 kr. 

i 2017 modsat 230.000 kr. i 2016. Der er altså sparet 50.000 kr.  

Forskellen er hovedsageligt vedligeholdelse af fly,  som har været væsentligt mindre end i 2016.  

Vi holder budgettet.     

Kassekredit.  på minus  70.000 Kr.  

Driften kører altså fornuftigt. 

Der er solgt startmærker for 80.000 kr. i 2017 modsat 100.000 kr. 2016. -20.000 kr. (Vejret antageligt) 



Kommende udgifter: 

Miljøtilsyn: 4/10-2017 kl. 10.00. Vi har olietanke der skal skiftes. Vi kender ikke  omfanget og udgifterne   

endnu. Otto og Niels Svingel vil hjælpe Poul  til med klargøring og rengøring  inden tilsynet. Thomas og 

Peder  vil forhåbentlig være Poul behjælpelig,  med en gennemgang af tanker m.m. inden tilsynet. 

Kommende udgifter til vintereftersyn på fly.  

Stemmen skal have kontrolleret slanger og gummidele.  Derudover et fordæk (Næsehjul). Det lyder ikke så 

alvorligt.  Afventer tilbagemelding fra materiel kontrollanter. 

 Vi havde indbrud natten mellem søndag d. 3/9 og mandag d. 4/9. Udgifter anslået til 5000 kr. Vi er dog 

taknemmelige for, at der ikke blev lavet hærværk af større betydning.  

Evt. opstilling af videoovervågning.   Der foreslås 2 vildtkameraer. De er billige. Jeg taler med Peter M 

omkring løsningen med vildtkameraer eller Wifi  kameraer. (Jonas)  

Efterskoler (Blidstrup): 

Blidstrup er velkommen til at komme og se klubben an på tirsdag d. 19/9-2017 kl. 16 med Poul B som vært. 

Så drøfter vi i fællesskab (Blidstrup, Svævethy) hvad vi kan gøre. Blidstrup vil gerne have en flyver stillet op 

d. 24/9-2017 (Efterskolernes dag). Men måske har vi et lidt mere handy alternativ. Evt. kan de 

interesserede henvises fra efterskolen til Svævethy sidst på dagen den pågældende søndag, hvor en person 

på pladsen så vil fortælle vidt og bredt om klubben og mulighederne. I hvert fald når vi ikke en færdig 

løsning før 2018. Vi håber de kommer og flyver en enkelt gang inden vinteren sætter ind, så de kan få smag 

for det.  

 

Morsø Gymnasium: 

9 elever er interesserede. De anbefales at komme på lørdag d. 16/9-2017. Harry Jensen ved hvad der skal 

sendes og gøres.  Ove kontakter Harry.  Ove taler med Olivier Cointe . (Kontakten på gymnasiet). Så ser vi 

om det skal være her i efteråret eller til foråret. Det bliver i hvert fald intenst, såfremt de skal nå at skole i 

efteråret.   

Træer for enden af banen: 

Andreas undersøger sagen,  og kontakter  vores nabo.  Hvis han går med til det,  må de skal fælles om 

vinteren, når der er frost i jorden, så der sker mindst muligt skade på afgrøderne. Udgifterne til fældning, 

må vi selv afholde. 

 

Festudvalg / Afslutningsfest.  Med på medlemsmødet Lørdag d. 7/10  

Evt.  Dato fastlægges på medlemsmødet.   

Evt.  D. 18/11-2017  kan anbefales af  bestyrelsen . 

 



Udstationering af fly i Skive:   Med på Medlemsmødet d.7/10 Dimonaen  kan efter sigende holdes 

flyvende indtil marts 2018. Derfor kunne den udstationeres i Skive først,  og så evt. Stemmen bagefter ( 

Stemmen  skal  have lavet en del  her i november 2017). 

Bestyrelsen er positiv   for en afprøvning  af  udstationering af fly i vinterhalvåret i Skive. 

PS. Hvis Benzin er et problem i Skive,  vil Otto sørge for at få  Benzin leveret. 

Strategi for fremtidig flyvepark/.  Med på medlemsmødet d. 7/10 

Der er flere faktorer. Først og fremmest økonomi. Og om der er  folk nok til at vedligeholde materiellet?  

Statistik over flyvningen fordelt på fly klar til medlemsmødet. 

Hvad vil vi? Hvad har vi brug for?  

Vi skal i fællesskab prøve at lægge en strategi på medlemsmødet. Og i bestyrelsen. Vi er 37 medlemmer. 

Beslutninger skal træffes i nær fremtid. (Strategi for fremtidig flyvepark).  

2017: 

ZR: 100 timer. 

ZU: 40 timer.  

Ove kommer med et oplæg om strategi. 

Andreas kommer med et oplæg om flyvestatistik. 

 

Takstregulativ:        Med på medlemsmødet d. 7/10 

Skal der ske ændringer i 2018. Skal der evt. være et mellemtrin mellem hvilende og aktiv? 

 

Evt. Otto undersøger  muligheden om at få HA tilskud til vore Græsarealer. 

 

Næste bestyrelsesmøde: d. 7/10-2017 kl. 12:30 før Medlemsmødet kl. 14.00 

 

Referent:  Jonas Riis Sørensen d. 13/9-2017 

 

SIDSTE  NYT.       8 elever fra Morsø Gymnasium er startet på skoling.   Har lovet Blidstrup Efterskole, at 

der kommer en fra Svævethy  til Blidstrup på efterskolernes dag  Søndag d. 24/9  fra kl. 13 - 17.00, med 

en stand uden flyver.  Elever fra Blidstrup kommer og flyver aftenflyvning Onsdag d. 27/9 kl. 16.30, hvis 

vejret tillader, og hvis vi kan få en spilfører m.m. arrangeret.  Gymnasiet kommer evt.  også  samme 

dag/aften  til skoling i  motorsvæver.  Meld evt. tilbage til mig,  hvis du kan hjælpe på onsdag. 

Poul Bak d. 22/9-2017 


