
Referat bestyrelsesmøde nr. 9 i HSvK den 19 oktober 2016 19:10-21:52  

 

Tilstede: Steen Lomborg Andersen (SLA), Helmuth Egsgaard Nielsen (HEN), 

Kristian S. Hansen (KSH), Anders Husted Madsen (AHM) & Christin 

Nielsen (CN) 

Afbud: ingen 

 

 

Punkt 1 Administration 

Referater fra sidste bestyrelsesmøder blev godkendt og underskrevet. 

 

Indmeldelser:  Lars Lysgaard Michaelsen 

Udmeldelser:  Gösta Schwark 

 

 

Punkt 2 Økonomi 

Vores omsætning bærer præg af for lidt flyveaktivitet. Flere faktorer 

er medvirkende til dette. Antallet af A-elever har i sæsonens løb 

været meget lille, og klubbens skolefly ASK 21 (VY) har derfor ikke 

fløjet så meget. Samtidig var hverken Arcus T (VK), Discus 2b (VD), 

eller ASG29 (29) klar til sæsonstart grundet hhv. manglende omregis-

tering og udbedring af skader fundet i vinterens løb. I år har vi 

valgt at tage klubflyene ind til vintervedligehold før jul, så vi 

forhåbentlig kan nå at få udbedret eventuelle skader, så flyene ikke 

står på jorden når termikken brager i foråret. 

 

Herning Svæveflyvecenter S/I indfrier, i forbindelse med omlægningen 

af lån til renovering af taget på værkstedshangaren, sit udestående 

til Herning Svæveflyveklub på kr. 200.000. Hermed kan klubben lave et 

ekstraordinært afdrag på banklånet til Arcus T, og lånet forventes 

hermed at være indfriet i løbet af ca 2 år. 

   

Selvrisikoen på PM på kr. 25.000 er bogført i den nuværende fin-

balance, og det forventes på nuværende tidspunkt at vi ender på et 

underskud på ca. kr. 50.000 på regnskabsåret. 

 

 

Punkt 3 Konstituering 

Bestyrelsen blev konstitueret og de enkelte poster varetages nu af 

følgende:  
 

Formand   Steen Lomborg Andersen  

Næstformand  Anders Husted Madsen  

Kasserer   Helmuth Egsgaard Nielsen  

Sekretær   Christin Nielsen  

Menigt medlem  Kristian S. Hansen 

 

Steen Lomborg Andersen varetager ligeledes posten som klubbens 

repræsentant i Herning Flyveplads S/I. 

 

 

Punkt 4 Forretningsorden ifm. organisationsplan  

Jf. klubbens vedtægter § 13 skal bestyrelsen have en forretningorden. 

Det er et område vi i bestyrelsen hidtil ikke har koncenteret os så 

meget omkring. Vi har derfor valgt at opprioritere dette, og få 

forretningsordenen integreret ifm. vores nye organisationsplan. 

Steen er allerede kommet med et udkast, som vi i fællesskab i besty-

relsen arbejder videre med. 

  



 

Punkt 5 Skoling 

Som nævnt under pkt. 2 har ASK 21 (VY) fløjet meget lidt i årets løb 

grundet mangel på A-elever. Vi har på det seneste ikke fået tilgang 

af elever, og vi vil forsøge om vi kan trække interesserede til, så 

de kan nå at komme med på vinterens teorihold. 

 

AHM gennemgår mappen fra bussen med kontaktdetaljer til prøve-

medlemmer, som har tilkendegivet at de ønsker at høre mere om svæve-

flyvning. Anders vil tage kontakt til disse, i håb om at der ligger 

en svæveflyvedrøm gemt hos nogle af dem. 

 

Ligeledes skal vi have kontakt til vores B-elever, så de får sat 

nogle mål og ikke går i står når S-certifikat er i hus. Tendensen 

viser at flyvetiden falder markant, når man først har fået sit 

certifikat. Denne trend vil vi gerne ændre, og vi har allerede 

initiativer i klubben, i form af vores strækflyvningskoncept, som kan 

hjælpe med at komme videre, og få antallet af fløjne time hævet. En 

øget flyveomsætning gavner os alle, aktivitet øger aktivitet, og vi 

kan forhåbentlig beholde vores faktastiske flypark. 

 

 

Punkt 6 Eventuelt 

Årets afflyvningsfest afholdes 5. november 2016 kl. 18:30 i klubhuset 

på Skinderholm. Da vi pt. ikke har et festudvalgt, har vi i 

bestyrelsen påtaget os opgaven. Der er allerede sat en tilmeldings-

seddel op i klubhuset, og Christin sørger for at få sendt invita-

tionen ud på e-mail til klubbens medlemmer. Se at få meldt dig til, 

så vi kan få en hyggelig afslutning på sæsonen, få trukket lod om 

klubbens fly til konkurrencer i 2017, og ikke mindst få uddelt 

pokalerne for klubkonkurrencen. 

 

Vi har i årets løb ikke fået afholdt medlemsmøder. Det er noget vi 

skal have strammet op på, da det skaber et sammehold i klubben. Vi 

vil gerne holde et medlemsmøde over vinteren, hvor den nye organi-

sationsplan mere detaljeret gennemgåes. Har du andre gode emner til 

mødet, hold dig ikke tilbage, og send dine forslag til bestyelsen. 

 

 

For referat 

Christin Nielsen 

Sekrætær 

 


