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Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2 i Herning Svæveflyveklub 28. januar 2020 19:30-21:30 

Deltagere 

• Anders Husted Madsen, formand 

• Bertel Spejlborg, kasserer 

• Jonas Wad Kragsø 

• Thomas Grove 

Afbud: 

• Kennet Nielsen, næstformand 

Pkt.1 Godkendelse af dagsorden, referat fra sidste møde samt punkter til drøftelse under evt. 

Referat godkendt. 

Pkt. 2 Ind- og udmeldelser 

 Flemming Halskou Lauridsen  aktiv pr. 1. februar 

 Jens Christian Laursen   aktiv -> aktiv ikke flyvende pr. 31. marts 2021 

Pkt. 3 Status på byggeansøgning 

Ansøgning om byggetilladelse på Rasmus Møjbak’s hytte er indsendt. Vi afventer den endelige godkendelse 

fra kommunen. 

Pkt. 4 Status på generalforsamling 

Forsamlingsforbuddet er indtil videre forlænget til d. 28. februar. Anders Husted Madsen har kontaktet 

DSvU og Herning Kommune for at få deres holdning til afholdelse af generalforsamling. 

Generalforsamlingen bør ifølge dem udskydes. Pr. 20. februar overgår bestyrelsen til et forretningsudvalg, 

da bestyrelsens periode udløber. Bestyrelsen aflyser generalforsamlingen, men vi indkalder til en ordinær 

generalforsamling, når retningslinjerne fra DIF gør at vi må mødes. Dette er gældende for både klubben og 

Centret. 

Regnskabet er afsendt til revisoren for både klubben og Centret.  

Pkt. 5 Status på vintervedligeholdelse 

VY og TG er klar til PFT-flyvninger.  

PM’s LX5000 som er sendt til reparation kan ikke laves alligevel. Bestyrelsen har på den baggrund besluttet 

at indkøbe en S80 som erstatning. Det er det samme instrument som sidder i langt de fleste klubfly. 

29’s radio er kommet retur fra reparation.  

Jørgen Thomsen har indkøbt nye trailerlåse, som gør det muligt at låse traileren imens traileren er spændt 

på bilen. 

Pkt. 6 Forsikringsordning 

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra et medlem vedr. den nye forsikringsordning. Bertel Spejlborg 

kontakter Bertel Knudsen fra SG-70 for at få deres vedtægter for deres selvrisikoklub.  
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Pkt. 7 Status på udvalgsarbejde 

PR-udvalget kontakter Malou fra DSvU for at stable et møde på benene, således de kan drage nytte af 

hendes viden omkring fastholdelse. 

Aktivitetsudvalget har allerede afholdt deres to første møder, hvor de har brainstormet over forskellige 

aktiviteter. De ønsker bl.a. at genoplive Spring Cup fra 2022 og DIKO i det Midtjyske distrikt. 

Pladsudvalgets opgaver består bl.a. af at bestille græsklipning, organisering af træfældning og lignende 

således, at vi overholder UHB vedr. start- og landingsfelt. 

Pkt. 8 Sæsonstart 2021  

Anders Husted Madsen kontakter Kurt Thybo vedr. afvikling af PFT både teoretisk/praktisk. Bestyrelsen 

arbejder henimod, at vi kommer hurtigt i gang efter en genåbning. Bestyrelsen arbejder en løsning på, 

således at vi kan afvikle den praktiske del af PFT til sæsonstart. Det kan bl.a. være kviktest, personlige 

værnemidler (handsker og mundbind) og booking på hjemmesiden med slots for at overholde 

forsamlingsforbuddet. Vi kan ikke forudse, hvordan det fx går med den britiske variant, men vi følger 

situationen nøje.  

Pkt. 9 Eventuelt 

Formanden har fået en henvendelse fra Mogens Hoelgaard. Han ønsker at flyve 2-sædet DM med Christian 

Skov i stedet for Flemming. Christian Skov er ikke medlem af klubben længere, men han har i-rettigheder. 

Bestyrelsen henstiller til, at de godt kan låne VK under forudsætning af, at Christian Skov’s instruktørbevis 

er gyldigt. Anders Husted Madsen kontakter Mogens Hoelgaard. 

Thomas Grove kontakter Mogens Jensen for at få reserveret klubfly til konkurrencer 2021. 

Næste møde afholdes online på TEAMS d. 25. februar. 

For referat, 

Thomas Grove 

Herning Svæveflyveklub 


