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Standerhejsningstale d. 7/4-2019  

 

Da næsten  halvdelen af fremmødte til vores PFT teori gennemgang samme dato, desværre ikke kunne 

blive til vores standerhejsning samme dato,  ca. 1  time efter vores PFT gennemgang,  har jeg i år valgt at 

renskrive talen, og ligge den  på hjemmesiden, så alle har mulighed for at  læse den. Næste år, hvis det 

er mig der holder talen, håber jeg så sandelig at der er flere der har tid til at dyrke lidt socialt 

sammenhold i Svævethy. 

 

Hermed velkommen til årets standerhejsning i Svævethy for sæsonen 2019. 

Jeg havde til denne standerhejsning i 2019,   selvfølgelig håbet på, at vores udfordringer 

sikkerhedsmæssigt vest for bane 29, var faldet på plads,  inden denne standerhejsning. Det er den så 

ikke endnu.  Efter kommunikation med diverse fra Morsø Kommune fredag d. 5/4,  skulle det være lige 

op over at en del af problematikken,  skulle være løst, ud fra hvad jeg tidligere har nævnt i dag, inden  

PFT  teori gennemgang. 

Ud fra det,  vil jeg opfordre jer til at se positiv på tingene, og få fløjet en hel masse, og lade bestyrelsen 

ordne det  trælse,  og resterende del af udfordringen  mod vest. 

Dog skal vi indtil da, have både træerne og møllen som en risikofaktor,  som vi skal tage meget seriøst. 

Dette gælder dog også alt andet flyvning, laden og gøren på flyvepladsen generelt. 

Vi havde en fantastisk flyvevejr i 2018, og lad os håbe på, at vi også kan få en magen til i år. Vi skal dog 

forhåbentligt,  få fløjet noget mere, end vi gjorde i 2018. 

Jeg har en opfordring til alle medlemmer, at når vi møder op på flyvepladsen, er det forhåbentligt  med 

en positiv indgangsvinkel, og husk at rose hinanden for det der går godt.  Forbedringer og drift af 

Svævethy,  kan jo altid gøres lidt bedre.  Det positive skal jo helst overstige det negative. 

Jeg vil i år Give jens Erik en særlig pardon,  for hans indsats som materiel kontrolant.  Selv om der har 

været en del frafald af værkstedsvagter, har han holdt stand, og vi er næsten i mål. Andre skal dog også 

roses for deres store arbejde de har lagt i vintervedligeholdelse af flyvere og materiel. Vi er så dog nogle 

som har lidt dårligt samvittighed. 

Nogle klubber inden for DSVU,  og også mange andre klubber  har indført, at hvis man ikke møder op til 

sine vedligeholdelses vagter,  og ikke har fået byttet, koster det et eller andet beløb. Det sidste her var 

dog bare en evt.  oplæg til kommende medlemsmøde engang i 2019. 
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Vi har til vores Generalforsamling d. 23/2,  vedtaget at sætte vores Stemme til salg, og sammen med ofre 

en ny Gel Coat til vores Discus i vinteren 19/20. Det med at sætte vores Stemme til salg, har været en 

svær valg, da vi ved, at det vil give nogle  vores medlemmer mindre flyveoplevelser, og at vi også 

risikere,  at miste medlemmer. Jeg håber og tror dog på, at vi kan komme positiv om på den anden side, 

og at det kan give os nogle andre muligheder . 

Vi vender tilbage til det positive, og vi ser frem til en forhåbentligt god flyvesæson i 2019, med 

sikkerheden i højsædet, og med forhåbentlige  store flyveoplevelser for os alle. 

Hermed Hejser vi flaget med en trefoldigt leve  for Svævethy 

Poul Bak Pedersen d. 7/4-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


