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Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4 i Herning Svæveflyveklub 30. marts 2021 19:30-21:30 

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 

 Jørgen Peder Jensen aktiv  aktiv ikke flyvende pr. 30. april 2021 
 Rasmus Ørskov aktiv ikke flyvende  udmeldt pr. 30. april 2021 

Pkt. 3 Gennemgang af økonomi og balance, regnskab, ansøgning om diverse tilskud mv. 
Regnskabet er lavet men det er ikke godkendt. Godkendelsen sker til generalforsamlingen. Formanden, 
kasseren samt revisoren har indsendt en erklæring om, at tilskuddet som vi har fået fra 
coronahjælpepakkerne er anvendt til formålet. Der er d.d. solgt flyvepakker svarende til en rabat på 20.500 
kr. 
Vi har fået et driftstilskud fra Herning Kommune på 14.000 kr. til udskiftningen af motoren på ZS. 

Pkt. 4 Status på sæsonstart 
Kantineudvalget skal have stor ros for, at stille op med mad til deltagerne. Der blev ikke fløjet på selve 
sæsonstarten, men det blev der dagen efter. Det vælter ikke med folk på startstedet, men om det skyldes 
vejret eller coronarestriktionerne vides ikke.  
Der er aftalt omskolinger på ZS med kort varsel, når vejret er godt.  
 
Pkt. 5 Nyt fra udvalgene, herunder behandling af ansøgninger 

 Plads- og baneudvalget 
o Etablering af fibernet 

Jonas Wad Kragsø opdaterer tegninger med strøm, vand og fiber. Der pågår et stort arbejde 
med at grave fiber ned til startstederne. Jonas Wad Kragsø sender en opdatering ud 
hjemmesiden.  

o Grupperne skal sætte sig sammen for at , ligge en plan for året. 
o Vi har fået en henvendelse vedr. strøm på campingpladsen. Forslaget går på at ændre strøm 

til fastpris p.a. Inden vi godkender forslaget gennemgår vi elforbruget for at se, hvor det 
typiske strømforbrug ligger. Vi bibeholder det nuværende koncept, hvor man betaler for det 
strøm man bruger. 
Hvis man får overnattende gæster gælder overnatningspriserne jf. takstbladet. 
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 PR og rekruttering 
o Udvalget er kommet godt i gang.  Der afholdes en introduktionsdag d. 9. maj. De drager på 

erfaringerne fra Malou/ Aarhus, hvor de har kørt introduktionsdage. Bestyrelsen bakker op 
om arrangementet. 

o DAC-projektet bliver flyvende, når vi har logistikken på plads. Per Kragsø er villig til at være 
klubbens DAC kaptajn.  Det er en god platform at rekruttere fra og vi forventer at det vil have 
en afsmittende virkning på de øvrige elever samt skærpe vores mål om at komme i gang med 
at flyve umiddelbart efter briefing.  

o Forsiden på klubbens hjemmeside skal opdateres. Medlemmer er i gang med lave nye 
historier til forsiden.  

 Klubhus- og campingudvalg 
o Nøgler: Elevmapper skal låses inde. De skal være låst inde pga. GDPR-regler. Vi arbejder på at 

lave et brandsikkertskab med kode. Medlemmerne af kantineudvalget skal ligeledes have 
adgang til depotet. Kennet Nielsen får en pris på 10 stk. systemnøgler hos låsesmeden.  

 Materieludvalg 
o X9 og 29 er nu blevet synet og frigivet til flyvning. 29 har et batteri som skal skiftes. Jonas 

Wad Kragsø kan lodde tilslutninger til batteri, som skal udskiftes. Jonas Wad Kragsø taler med 
KMA vedr. lithiumbatterier. 

 Juniorudvalget: Er kommet godt i gang også. De har planlagt flere sociale arrangementer samt 
flyvninger i  

 Aktivitetsudvalg 
o Flyansøgninger: Juniorudvalget har ansøgt om fly til et par weekender. Bestyrelsen 

imødekommer deres ansøgning. Derudover har Thomas Grove ansøgt om 29 til en 
nationalholdssamling på Arnborg først i april. 

o Midtjysk Cup: Der er sendt en meddelelse ud til Unionen. Opbakningen på Midtjysk Cup’s 
Facebook side er stor. 

o Der er kommet en ansøgning om licenser til SeeYou og TopMeteo. Hvis der er andre 
konkurrencer fra Herning Svæveflyveklub i samme licensperiode skal licenserne overdrages 
til konkurrenceledelsen. Ansøgningen imødekommes.  

 Uddannelsesudvalg 
o Teoriprøver: Unionen har fået lov til at afholde teoriprøver igennem Trafikstyrelsen. Det 

betyder langt billigere prøver.  
o Instruktørvagterne er besat. Der er fire instruktøraspiranter i kikkerten. 
o Uddannelse i kørende materiel. Der skal findes en håndfuld medlemmer, som kan styre 

uddannelsen i kørende materiel. Vi har allerede et godt beskrevet skriftligt materiale, men vi 
skal have mere fokus på uddannelsen.  

Pkt. 6 Etablering af et fastholdelsesudvalg 
Et værktøj for at fastholde medlemmer kunne fx være et skema med målsætninger. Malou fra DSvU skal 
inddrages i dette arbejde. Vi søger nogle medlemmer, som gerne vil indgå i udvalget. De kan udstikke nogle 
rammer for klubben ift. fastholdelse. 
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Pkt. 7 Sommerferiearrangement i Herning Kommune 
Anders Husted Madsen kontakter Kurt Thybo og kontaktpersonen ved Herning Kommune. Der er deadline 
d. 23. april. 

Pkt. 8 Danish Air Cadets ordning 
Medlemmerne af PR og rekrutteringsudvalget har været med til et møde vedr. Danish Air Cadets. Anders 
Husted Madsen har henvendt sig til Per Kragsø, da Per gerne vil være ”DAC kaptajn”. Vi prøver at søsætte 
projektet. 

Pkt. 9 Eventuelt 
Nogle pokaler er ved at løbe tør for plads. Pokalerne i blevet indleveret til indgravering i denne uge. 
Tidligere på mail har vi besluttet at fritage Jørgen Thomsen for spilvagter. Der er op i mod 20 
lørdage/sømdage i flyvesæsonen ift. DGDA-vagter. Vi anerkender fuldt ud at der er mange medlemmer, 
som gør et stort stykke arbejde. I den her sag laver et medlem et frivilligt arbejde på flyvedage, hvilket 
sætter en grænse for egen flyvning. Derudover genererer indsatsen et ikke ubetydeligt økonomisk positiv. 
Enkelte medlemmer har ikke MobilePay. Det gør det svært for dem, at betale for kantinevarer nu. Vi laver 
en individuel ordning med dem.  

Under forudsætning af at samfundet er mere åbent, vil vi indkalde til generalforsamling onsdag d. 26. maj. 

Næste møde afholdes online på TEAMS d. 20. april kl. 19:30-21:30 

For referat,  
Thomas Grove 
Sekretær 


