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Referat fra bestyrelsesmøde nr. 3 i Herning Svæveflyveklub 1. marts 2021 19:30-21:45 

Deltagere 

 Anders Husted Madsen, formand 
 Kennet Nielsen, næstformand 
 Bertel Spejlborg, kasserer 
 Jonas Wad Kragsø 
 Thomas Grove 

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

Pkt. 2 Ind- og udmeldelser 

 Ole Frøkjær   aktiv -> passiv pr. 31. marts 2021 
 
Pkt. 3 Økonomi 
Udkastet til regnskabet for 2020 viser et underskud på 43.000 kr. Vi har i dag fået tilsagn om, at vi får et 
tilskud fra coronahjælpepakke nr. 3. Tilskuddet beløber sig til 26.919 kr. Derudover er der solgt et 
væsentligt antal gæstestarter som er indregnet i 2020 regnskabet. Disse bør periodiseres så indtægten 
følger omkostningen. Netto giver disse to reguleringer en øget indtægt på 2.000 kr. ift. regnskabet der 
foreligger i udkast. 
Vi har fortsat 46.000 kr. hensat fra branden, som vi kan købe værktøj for.  
Der er blevet indbetalt medlemsgaver for 16.000 kr. Det er et flot beløb, som vi er taknemmelige for. 
Likviditetsmæssigt er vi godt med – nogle medlemmer har en del penge til gode.  
Der er søgt driftstilskud. I den forbindelse skal der ansøges om børneattester på instruktører samt 
bestyrelsesmedlemmerne. Bertel Spejlborg ansøger om dette. Når regnskabet er godkendt af 
generalforsamlingen, skal dette vedlægges denne ansøgning til driftstilskuddet.  
Regningen for 29’s sideror er modtaget i denne uge. Beløbet overstiger ikke selvrisikoen på forsikringen. 
Vores nuværende fiber internetforbindelse har indtil nu kørt via en privatadresse. Det har givet lidt rod 
med adressen. Vi overvejer, at indhente tilbud fra andre leverandører for at få en bedre pris. 
 Der skal sendes en meddelelse ud til medlemmerne, så de kan vælge flyvepakker. Takstbladet udsendes til 
medlemmerne bl.a. med det nye kontingent. Kontingentet skal endeligt godkendes på generalforsamlingen  
 
Pkt. 4 Status på generalforsamling(er) 
Det er stadig uvist, hvornår det er muligt at afholde generalforsamlingen grundet de gældende 
restriktioner. Vi overvejer at lave en indtægtsændring, hvor generalforsamlingen kan afholdes online i 
tilfælde af, at der kommer en nedlukning senere. 
Beretningerne og regnskaberne for hhv. klubben og centret er udarbejdet. De gøres tilgængelige på 
klubbens hjemmeside. 
 
Pkt. 5 Status på vintervedligeholdelse 
29, VN og PM er ikke helt færdige endnu. 29 mangler at få monteret en radio, VN mangler at få justeret en 
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bremse og PM mangler at S80’eren bliver tilsluttet strøm. To ud af ni klubfly mangler at få opdateret flarm. 
KMA har lavet test af Elvira. Service af wirehenterne er afsluttet. Jonas skriver rundt til medlemmerne for at 
få folk til at hjælpe. Vi vil gerne have samlet flyene i weekenden. 
 
Pkt. 6 Forsikringsordning 
Anders Husted Madsen har haft kontakt til Bertel Knudsen fra SG-70. Bertel har venligst fremsendt deres 
vedtægter. I stedet for en egentlig takst for forsikringsklubben kan kontingentet hæves for at hensætte et 
beløb til skader. Bestyrelsen overvejer, at drøfte dette på et medlemsmøde.  

Pkt. 7 Status på udvalgsarbejde 
Unionen skal have besked omkring den distriktskonkurrence, som aktivitetsudvalget ligger op til. 
Klubhus/kantineudvalget har afholdt deres første møde, hvor forskellige ting blev vendt og drejet. Udvalget 
har foreslået at afholde sommerfest/jubilæum d. 24.07.2021. De har et stort ønske om at forny 
køkkenfaciliteterne. 
DGDA-gruppen mangler en til at bemande golfvognen, som kan fragte flyene hurtigt fra landings- til 
startfeltet. De ønsker, at én af spilvagterne kan hjælpe til med dette. 

Pkt. 8 Sæson 2021 samt sæsonstart 2021 
D. 15. marts 2021 foreslår Anders Husted Madsen, at vi afholder et onlinemøde med udvalgene.  

Kurt Thybo arbejder på PFT-spørgsmål. Vi overvejer at afholde det online hvor medlemmerne kan 
reflektere over spørgsmålene i grupper. Ved tilmelding kan grupperne forud defineres, så det kan 
forberedes på forhånd. Bestyrelsen foreslår at afholde PFT-aften i ugen op til sæsonstart. 

Lørdag d. 13. marts mødes vi kl. 09:30, hvor der er standerhejsning. Efterfølgende kan der være 
udendørsbriefing og umiddelbart derefter kan vi begynde aktiviteterne. Vi henstiller til, at det kun er 
spilvagten som kan opholde sig i bussen. Det er OK at hente faldskærme, bly mm. Medlemmerne skal have 
tage en frisk Covid-19 test inden sæsonstart. 

Pkt. 9 Eventuelt 
Pokaler indgraveres og uddeles til generalforsamlingen. Thomas Grove sørger for dette. 
Anders Husted Madsen har været til møde i Herning Flyveplads S/I. Han orienterer kort punkterne fra 
mødet. 
 Claus og Michael Jensen påbegynder nedlægning af fiber til begge startsteder. De skal orientere 
pladsudvalget om deres arbejde. 
 
Ansøgning om klubfly til konkurrencer 
Thomas Bach Madsen og Bjarne Sørensen har uafhængigt af hinanden ansøgt om VK til SAC. Thomas Grove 
kontakter dem begge for at løse ansøgningerne.  
Jubilæumsskrift – Anders Husted Madsen har talt med Ole Korsholm, om der kan nedsættes en gruppe til at 
strikke det sammen. 

Næste møde afholdes online på TEAMS d. 22. marts kl. 19:30. 



 

 

Herning Svæveflyveklub, Skinderholmvej 7, 7400 Herning 
www.herningsvæveflyveklub.dk telefon 97 14 17 03 

Tilsluttet Danmarks Idrætsforbund, Kongelig Dansk Aeroklub, Idrætsrådet i Herning Kommune, Dansk Svæveflyver Union 

For referat, 
Thomas Grove 
Herning Svæveflyveklub 


