
 
 
 

 

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 

Referat bestyrelsesmøde nr. 2 i HSvK den 1. marts 2018 19:05-22:00  

 

Tilstede: Helmuth Egsgaard Nielsen (HEN), Stephan Nissen (SN), Bjarne Sørensen 

(BJS) & Christin Nielsen (CN) 

Afbud: Anders Husted Madsen (AHM) 

 

 

Punkt 1 Administration 

Indmeldelser: Anders Nielsen (S-pilot) 

Udmeldelser: ingen 

 

HEN kunne informere at vi de sidste 12 måneder har haft ikke mindre 

end 9 udmeldelser fra aktiv til enten passiv eller helt udmeldt. 

Antal-let er indmeldte er desværre ikke tilsvarende højt. 

 

SN sørger for at nye medlemmer fremadrettet bliver præsenteret på 

hjemmesiden med en kort tekst og et billede af medlemmet. 

 

 

Punkt 2 Økonomi 

HEN havde forud for mødet fremsendt balance og kontoudtog for 

perioden siden sidste møde. Vi har modtaget regning fra DanGlide på 

små kr. 20.000 for spartling og maling af TG’s sideror. DanGlide 

endte med at bruge 19 timer på malerarbejdet samt yderligere én time 

på dokumen-tation. Denne ekstra udgift for klubben beror alene på, at 

der ved renoveringen af flyet hos Aerospool tilbage i 2012 ikke er 

foretaget det fornødne nedslibning af sideroret inden maling, og 

vægten derfor ikke har kunnet holdes inden for tolerancerne, som 

fabrikken oplyser. Dokumentationen fra Aerospool er dermed ikke 

korrekt. BJS undersøger om Jørgen Ø. Jørgensen har tilgængeligt 

billedmateriale, som påviser siderorets vægt, inden nedslibningen 

påbegyndtes. Hvis billedmateriale forefindes, kontaktes Aerospool 

desangående. 

 

Fire af klubbens medlemmer bidrog sammenlagt med kr. 9.600,00 i gaver 

til klubben i 2017. Beløbet vil blive brugt som bidrag til 

delfinansiering af 8,33 KHz flyradioer til VD, VN & ZS, samt 

udskiftning af rednings-skærme. En stor tak skal lyde til de fire 

gavegivere. Sådanne gaver varmer altid og bidrager til at vi kan 

holde den gode og høje standard i klubben. Vi håber at flere af 

klubbens medlemmer vil bidrage med gaver i 2018 og husk, at de er 

skattemæssigt fradragsbe-rettiget. 

 

 

Punkt 3 Konstituering af bestyrelsen samt fordeling af ansvarsområder 

Bestyrelsen blev konstitueret og de enkelte poster og ansvarsområder 

varetages nu af følgende:  
 

Formand   Christin Nielsen (valgt på generalforsamlingen) 

Næstformand Anders Husted Madsen 

Kasserer   Helmuth Egsgaard Nielsen (valgt på GF) 

Sekretær  Bjarne Sørensen 

Menige medlemmer  Stephan Nissen 

 

 

Christin Nielsen  ”Kontakt” og materiel   

http://www.herningsvæveflyveklub.dk/
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Anders Husted Madsen  hjemmeside og uddannelse 

Helmuth Egsgaard Nielsen plads og bygninger 

Stephan Nissen  PR og festudvalg  

Bjarne Sørensen  stræk-, junior- og konkurrenceudvalg 

    samt breddeaktiviteter 

  

Anders Husted Madsen er fremadrettet klubbens repræsentant i Herning 

Flyveplads S/I, og Helmuth Egsgaard Nielsen er suppleant for Anders. 

 

Forretningsorden var forud for mødet fremsendt til bestyrelsen. BJS 

havde et enkelt spørgsmål ang. Skypemøder, idet der i forretnings-

ordenen står skrevet, at Skypemøder kun bør indeholde et, højst to 

punkter. Teksten er vejledende, og deltagelse i bestyrelsesmøder vil 

være muligt, såfremt man er forhindret i fysisk deltagelse. Herefter 

kunne forretningsordenen godkendes. 

 

CN foreslog at vi i bestyrelsen fremadrettet genindfører 

beslutningsreferat, så det klart fremgår hvilke opgaver det er blevet 

besluttet at udføre, samt hvem der er ansvarlig for udførelsen. 

Ligeledes vil der på de efterfølgende bestyrelsesmøder blive lavet en 

status af de enkelte opgaver. Forslaget blev godkendt og SN laver en 

skabelon samt sørger for at ajourføre beslutningsreferatet. 

 

 

Punkt 4 Aktiviteter 2018 

CN havde lavet et oplæg til aktivitetskalender 2018. Denne uploades 

på klubbens hjemmeside under Dokumenter -> Arrangementskalender, og 

opda-teres løbende med nye arrangementer. På længere sigt vil vi 

forsøge at få gjort kalenderen mere synlig, evt. på forsiden af 

hjemmesiden, så også udefrakommende kan se, hvad klubben byder på af 

aktiviteter. 

 

Der bliver ikke afholdt Spring Cup som vanligt i uge 17 i år. Som 

alternativ dertil holdes i stedet en forårslejr for at styke bredden 

i flyvning. BJS er primusmotor for lejren, og der vil være rig 

mulighed for forskellig flyvning. Det bliver en uge med grund- og 

strækskoling, kunstflyvning, TMG navigationskursus og -flyvning. 

Andre klubber er ligeledes inviteret, og et par stykker fra Aarhus og 

Kolding Svæve-flyveklub har allerede tilmeldt sig. Vi håber også at 

mange af klubbens medlemmer vil benytte sig af dette nye initiativ. 

Se mere om forårslejren i invitationen på klubbens hjemmeside, og kom 

ud på pladsen i uge 17, få en flyvetur og hyg dig med din 

klubkammerater. 

 

Tirsdag aftener i maj, juni og august gentages sidste års succes med 

at genopbygge medlemmernes flyvetræning med særlig henblik på piloter 

i rød/gul træningstilstand. HEN er koordinator på dette arrangement, 

og så vidt muligt vil der disse aftener være instruktører på pladsen, 

afhængigt af de tilmeldte piloters niveau. Forhåbentlig bliver rusten 

banket af og flyveglæden genvindes. 

 

ZS og dens faldende timeantal var kort oppe at vende samt hvilke 

initiativer der kan iværksættes, for at få den negativ spiral vendt. 

Grundet tidspres bliver dette emne flyttet til næste bestyrelsesmøde 

og behandlet under et specifikt punkt på dagsordenen. 

 

http://www.herningsvæveflyveklub.dk/
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Punkt 5 Opdatering af materiale om fastprisordning 

Skolemedlemskab, hvor der ud over kontingent, betales et fast 

månedligt gebyr på kr. 800 bortfalder. Nye S-elever skoler frit på VY 

& TG, der skal blot betales spilstart kr. 46/start samt kontingent. 

Ved solo opfordres S-eleven til at melde sig til pakke 2 i 

fastprisordningen, ellers flyves på timepris. De S-elever, som er 

under uddannelse kan fortsætte på den nuværende ordning, eller 

kontakte klubbens kasserer for at blive tilmeldt fri flyvning på VY & 

TG, og dermed kun betale for de spilstarter de flyver samt 

selvfølgelig kontingent. 

 

 

Punkt 6 Evt. 

SN fortalte at der blandt klubbens medlemmer har været efterlyst en 

Facebook side kun for HSvK medlemmer. Så vidt vides er siden allerede 

oprettet, og SN undersøger hvem der er administrator på denne, så ny-

heder også kan uploades her.  

 

SN er blevet kontaktet af DR Ultra, som er DR's public servicetilbud 

til de 7-12 årige. DR Ultra vil gerne lave et program om børn og 

deres første flyvetur og har i den forbindelse spurgt om HSvK vil 

deltage. Vi skal dog selv stille med børnene. SN foreslog at invitere 

børn fra Røde Kors ferielejr, som vi tidligere har gjort, og dermed 

kombinere tv-optagelserne med et PR-projekt. Et sådanne projekt skal 

vi selv-følgelig støtte op om, og SN tager kontakt til DR Ultra samt 

Røde Kors for yderligere planlægning. 

 

Kvindearrangementet, som blev lanceret i 2017, vil blive gentaget 

igen i 2018 og denne gang vil arrangementet blive afviklet i tre 

klubber lørdag 16. juni 2018. Det er endnu ikke fastlagt, hvilke 3 

klubber der skal være værter, men alle klubber opfordres til at byde 

ind.  

Herning Svæveflyveklub, der var en af værterne sidste år, har igen 

lagt billet ind men med det forbehold, at hvis en anden naboklub 

byder ind, skal denne have første prioritet. 

 

CN spurgte om instruktørgruppen havde kigget efter kandidater til 

Hjælpeinstruktør (HI) samt om klubben har HI’ere, som skal på 

førsteinstruktørkursus. FI kursus bliver afholdt på Arnborg i 

slutningen af april, mens HI kurset finder sted på Arnborg i juni. 

BJS kunne informere at der ingen kandidater er til FI-kursus. Der 

drøftes 4-5 potentielle emner som nye instruktører (HI). 

Instruktørgruppen kontakter hurtigst muligt disse personer for deres 

tilsagn eller afvisning af tilbuddet som instruktør. Herefter 

forelægges kandidaterne for bestyrelsens endelige godkendelse. 

 

BJS forespurgte om flyvepriser for ikke-medlemmer i forårslejren. 

Hvis gæstepiloter fra andre klubber skal flyve i HSvK’s fly, skal det 

være med et HSvK medlem som fartøjschef. Det blev ydermere besluttet 

at gæstepiloter afregnes timetakster jf. klubbens takstblad 

offentlig-gjort på hjemmesiden samt på tavlen i klubhuset. Ved 

flyslæb betaler gæstepiloter kr. 400 for et slæb til 1200’ samt evt. 

timepris på HSvK klubfly. 

 

Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til 5. april 2018, kl. 19:00. 

http://www.herningsvæveflyveklub.dk/
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For referat 

Christin Nielsen 

Formand 

 

http://www.herningsvæveflyveklub.dk/

